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RESUMO 

Pesquisa sobre a formula9ao de exigencias mfnimas para a concessao do 

Certificado de Vistoria as constru96es existentes e as antigas, conforme defini9ao do 

C6digo de Preven9ao de lncendios do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do 

Parana. Foi realizado urn estudo de cunho bibliogratico/documental, complementado 

por uma pesquisa de campo com os integrantes do sistema de preven9ao de 

incendio do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. Partiu-se do 

pressuposto da existencia de conflitos entre as normas de preven9ao e a realidade 

social, economica e tecnica das constru96es existentes, problema este caracterizado 

por meio de dados da 87 do 5° Grupamento de Bombeiros. Buscou-se na pesquisa 

bibliografica, de forma sintetica todo o arcabou9o jurfdico que deve orientar a 

formula9ao de normas tecnicas de efeito erga omnis e na pesquisa de campo o 

entendimento que os operadores do sistema preventive tern a partir da interpreta9ao 

da normae de casos concretes vividos na experiencia da aplica9ao desta. Concluiu

se que as normas de preven9ao, nao s6 no tema aqui pesquisado, mas de modo 

geral nao estao adequadas ao princfpio da legalidade, uma vez que foram criadas 

por autoridade sem competencia legal para normatizar sobre seguran9a contra 

incendio e panico, criando assim a inseguran9a jurfdica para os cidadaos a elas 

sujeitos. Assim no sentido de responder a questao base da pesquisa ficou provada a 

necessidade de dar suporte legal as normas de preven9ao de incendio por meio de 

Lei Estadual, e no caso das edifica96es existentes, independentemente de suas 

idades, dar detalhamento maior, observando os princfpios de direito trazidos a este 

trabalho, de forma a reduzir a discricionariedade das comiss6es tecnicas. 

Palavras-chave: Seguran9a Jurfdica; Preven9ao de lncendio; Direito Adquirido, Ato 
Jurfdico Perfeito. 



ABSTRACT 

Research about the formulation of minimum demands for the concession of 

the Certificate of Inspection to the existent building and the old ones, according to 

definition of the fire-prevention code of the Fire brigade of the Military Police of 

Parana. A bibliographical/documental stamp study was accomplished, 

complemented by a field research with the members of the system prevention of fire 

of the Fire brigade of the Military police of Parana. It went the presupposed the 

existence of conflicts between the standards of prevention and the social reality, 

economic and technical existing structures, problem this characterized through data 

of 87 of 5th Group of Firemen. It was looked for in the bibliographical research, in a 

synthetic way, the whole juridical outline that should guide the formulation of 

technical norms of effect erga omnis and in the field research the understanding that 

the operators of the preventive system have starting from the interpretation of the 

norm and of concrete cases lived in the experience of the application of this. It was 

ended that the prevention norms, not only in the theme here researched, but in 

general they are not adapted to the principle of the legality, once they were created 

by authority without legal competence to legislate on safety against fire and panic, 

creating like this the juridical insecurity for the citizens to them subjects. Like this in 

the sense of answering the subject base of the research the need was proven of 

giving legal support to the norms of fire prevention through State Law, and in the 

case of the existent constructions, independently of their ages, give detailing greater, 

observing the principles of law brought to this work, in order to reduce the discretion 

of technical committees. 

Keywords: Juridical Safety; Fire-prevention; Acquired Right, Perfect Juridical action. 
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1 INTRODUCAO 

A supremacia do interesse publico sobre o privado, entendida como um 

principia, sempre foi um grande dilema para o administrador publico, seja no poder 

legislative no momenta de criar leis, seja no poder executive no momenta de 

interpretcHas e aplica-las e, principalmente, no poder judiciario onde inevitavelmente 

acabam parando decorrente dos conflitos gerados pelo tema. Mesmo ali, naquele 

que e 0 baluarte maior do direito, essa nao e questao pacifica. 

Dentro desse tema macro, analisou-se caso concreto que em tese se 

antagoniza com uma das derivantes de um dos direitos e garantias fundamentais da 

constituic;ao brasileira: o embate entre as normas de prevenc;ao contra incendios, 

contidas no C6digo de Prevenc;ao de lncendios do Corpo de Bombeiros da Polfcia 

Militar do Parana e o direito a seguranc;a jurfdica. 

0 Corpo de Bombeiros no mundo tern uma missao quase que natural de 

proteger a vida e o patrimonio contra adversidades as mais diversas, destacando-se 

entre essas, aquela que mais caracteriza a atividade que e o combate a incendios. 

Tern sido assim pelo menos nos ultimos dois mil anos. Desde o imperio romano ate 

nossos dias essa missao tern se mantido quase que inalterada. 

Ja em Roma, os vigilles, assim denominados os bombeiros do imperio, 

perceberam que nao bastava agir nas conseqOencias dos sinistros, mas antes atuar 

nas causas, agindo preventivamente. E a partir dessa atitude que nascem as normas 

de prevenc;ao de incendios, que limitam o direito do cidadao de construir em 

beneffcio da seguranc;a contra incendios dos demais. 

Essas regras limitadoras que se consubstanciaram em poder de polfcia, 

atuando no direito de edificar, aperfeic;oaram-se ao Iongo do tempo, levando mais 

seguranc;a a vida e a propriedade daqueles que vivem em cidades. Foi de 

fundamental importancia essa evoluc;ao, pois se assim nao tivesse ocorrido, com o 

aumento populacional e sua concentrac;ao nas areas urbanas, a vida humana seria 

impraticavel tal o nfvel dos riscos decorrentes. 

0 poder estatal mais e mais passou a legislar no sentido de mais seguranc;a, 

e com a globalizac;ao houve a exportac;ao de modelos de normas contra incendios e 

panico, principalmente a partir da Europa e Estados Unidos para os demais pafses. 

As normas brasileiras, editadas pela ABNT, mantem-se atualizadas em 

consonancia com as normas internacionais e os corpos de bombeiros adotam as 



normas brasileiras na elaboragao de seus c6digos de prevengao contra incendios e 

pfmico. 

No Parana, na medida em que surgem novos materiais e novas tecnologias, 

as atualizag6es tern sido cada vez mais constantes, de forma a defender o interesse 

publico, cumprindo a fungao estatal de dar a melhor seguranga possfvel aos 

cidadaos. 
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Essa atitude parece estar perfeitamente adequada quando se observa a 

situagao sob o prisma da seguranga contra incendios, todavia quando se poe na 

balanga, os interesses econ6micos e sociais, que de forma alguma podem ser 

desprezados, gera um conflito e talvez um desequilfbrio de forgas que visam o bern 

comum. 

A Constituigao do Estado do Parana imp6e a Polfcia Militar do Parana a 

missao de prevengao contra incendios e consequentemente, ao seu Corpo de 

Bombeiros como 6rgao especializado nessa area. lnclufda nessa missao deveria 

estar a competencia para normatizar sobre a materia. 0 que no caso deste Estado 

tern sido feito por meio de portaria, que em tese nao tern efeito erga omnes. 

As normas de prevengao de incendios editadas pelo Corpo de Bombeiros do 

Parana funcionaram por muito tempo com as caracterfsticas de normas 

orientadoras, nao tendo um aspecto coercitivo de grande impacto na construgao 

civil. 

A partir da decada de 1970 comegaram a ganhar prestfgio e serem 

respeitadas pelos legisladores municipais, os quais fizeram remissao a elas em seus 

c6digos de obras. Ganham assim forga de Lei e seu efeito e imediato nas cidades. 

As prefeituras nao expedem "habite-se" ou alvara de funcionamento sem a vistoria 

do Corpo de Bombeiros, documentos esses que reconhecem a existencia oficial do 

estabelecimento. 

Com sua evolugao as normas passaram a abranger maior numero de 

aspectos da construgao civil e a ganhar mais forga de Lei pelo seu reconhecimento e 

exigencia, direta ou indireta, por varios 6rgaos da administragao publica nos tres 

entes federativos. Assim comegou a surgir por parte dos empresarios e proprietaries 

de im6veis uma oposigao natural ao recrudescimento da norma pelo fato dela limitar 

seus direitos de construir e disporem de suas propriedades. 

Essa oposigao se exacerbou quando o Corpo de Bombeiros passou 

efetivamente a cobrar o cumprimento das normas para edificag6es ja existentes ou 



mesmo as antigas segundo os criterios do Codigo de Preven9ao de lncendios. A 

pressao sobre o Comando do Corpo de Bombeiros e sobre os comandantes de 

unidades cresceu de modo tal, que passou a ser o centro das aten96es. 

Foi entao que em 2001 criou-se no Codigo de Preven9ao de lncendios a 

comissao tecnica, com o objetivo de assessorar as decisoes de comando. Com o 

objetivo inicial disposto no Art. 201 do Codigo, ampliou-se a sua abrangencia, 

criando-se as comissoes tecnicas nos grupamentos como orgao de segunda 

instancia para analise daquelas situa96es nao previstas no codigo, visando 

assessorar os comandantes de unidade e as se96es de preven9ao. 
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Nos cases em que o profissional representante do estabelecimento discorda 

da interpreta9ao dada pela se9ao de preven9ao de qualquer das unidades de 

bombeiros no Parana, recorre as comissoes tecnicas do grupamento da regiao, cujo 

posicionamento podera ser aceito ou nao pelo comandante do grupamento. Caso 

discorde do posicionamento da comissao deve de offcio recorrer a comissao tecnica 

de terceira instancia designada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, que por 

sua vez pode ou nao concordar com a comissao por ele designada e nao 

concordando pode dar sua propria decisao ainda que contraria ao assessoramento 

recebido. 

Em outras palavras, as comissoes tecnicas sao mero orgao colegiado de 

assessoramento, compostas geralmente, de cinco membros, sendo o mais antigo o 

presidente e urn dos demais designado como secretario. Ainda que nao tenha for9a 

de decisao final, as comissoes ao darem seu parecer acabam sofrendo com o 

conflito normative, que incidindo sobre as edifica96es existentes, acabam por correr 

o risco de ferir direitos e garantias constitucionalmente assegurados. Obedecendo 

ao princfpio da legalidade tem-se a seguran9a de nao cometer arbitrariedades, e de 

manter-se uma coerencia de decisoes entre as varias comissoes, no entanto como o 

proprio codigo pode estar cometendo excesses, o problema fica sem solu9ao e as 

comissoes acabam por nao ter eficacia. 

As comissoes tern urn carater eminentemente tecnico, nao podendo se exigir 

delas urn conhecimento de hermeneutica jurfdica, sob pena de se cometer absurdos 

tecnicos e jurfdicos, assim questiona-se se o proprio codigo deva ser reformulado 

com base nos fins sociais da propriedade, mas com maier pondera9ao em rela9ao 

aos direitos e garantias fundamentais, principalmente em rela9ao ao direito adquirido 

e ao ato jurfdico perfeito. 



Neste trabalho buscou-se entender ate que ponto pode, ou melhor, deve o 

poder publico intervir no direito de quem ja construiu, buscando aproximar-se o 

maximo possfvel do ponto de equilfbrio entre a supremacia do interesse publico e o 

direito adquirido do cidadao. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Edificag6es construfdas num passado recente e de conformidade com as 

normas de prevengao de incendios a epoca, ao mudarem suas atividades que 

necessariamente, nao aumentaram o grau de risco, tern barrado o seu 

funcionamento em razao de estarem fora das novas normas, as quais exigem novos 

investimentos, podendo ser tao vultosos a ponto de inviabilizar o empreendimento. 
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Ediffcios residenciais e comerciais com mais de vinte anos, tendo recebido a 

aprovagao do Corpo de Bombeiros sob a NB 208, agora ao reformarem sua guarita, 

por exemplo, com urn natural aumento de area sao obrigados a se adequarem a 
NBR 9077, que apesar de existir desde 1993 passou a ser cobrada pelo corpo de 

bombeiros ha menos de cinco anos. Em alguns casos a adequagao a norma exigiria 

a demoligao e reconstrugao da edificagao, o que e sob qualquer ponto de vista urn 

absurdo. 

Seguindo o posicionamento do CPI (C6digo de Prevengao de lncendios), a 

cada atualizagao das normas, todas as edificag6es existentes ficam reprovadas pelo 

Corpo de Bombeiros, o que fere o princfpio da seguranga jurfdica no que diz respeito 

ao direito adquirido e ao ato jurfdico perfeito. 

Partindo-se do pressuposto que as bases atuais das exigencias de prevengao 

de incendios para obras existentes estao em desacordo com os princfpios 

constitucionais de direito, faz-se o seguinte questionamento: 

Qual o tratamento deve ser dado as constru~oes existentes ao se 

estabelecer as exigencias mlnimas de Seguran~a Contra lncendios e Panico? 



--------------
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Ao lado da elevada capacidade tecnica demonstrada pelas corporag6es de 

bombeiros no mundo todo e em particular no Estado do Parana, deve haver uma 

harmonizagao com os postulados jurfdicos que garantem a justiga social e sao os 

sustentaculos dos Estados modernos. 

A relevancia desta pesquisa fica evidente ante o crescente conflito existente 

entre o Corpo de Bombeiros do Parana e os cidadaos, demonstrando a urgencia de 

solug6es que diminuam ou eliminem tais atritos e que sejam baseadas nos princfpios 

de justiga, base das sociedades democraticas. 

0 conflito existe em razao da forga de intervengao na propriedade privada que 

o Corpo de Bombeiros deste Estado tern hoje e foi conquistada em quase urn seculo 

de trabalho serio em prol do interesse publico. Tal forga, se nao for usada na medida 

certa, pode voltar-se contra a propria organizagao, tornando-a inconveniente ao 

interesse econ6mico e social, incompatibilizando-a com o desenvolvimento da 

sociedade. 

Estudos como este, no mfnimo indicam o caminho para a sustentagao das 

ag6es do Corpo de Bombeiros do Parana, de modo a manter sua credibilidade e 

legitimidade para atuar na missao de prevengao contra incendio e panico, 

demonstrando sua maturidade em respeito aos direitos dos cidadaos. 

1.3 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho foi o de orientar a formulagao de exigencias 

mfnimas para a concessao do Certificado de Vistoria as construg6es existentes. 

Objetivos especfficos 

a) estabelecer parametros para interpretagao do C6digo de Prevengao de 

lncendios que permitam as comiss6es tecnicas decidir de forma mais 

equilibrada e segura, entre o interesse publico e o privado; 

b) orientar a criagao de uma alternativa ao Certificado de Vistoria que I eve 

em consideragao o direito adquirido e ato jurfdico perfeito, sem impedir a 

evolugao da seguranga contra incendios; 



c) diminuir o numero de estabelecimentos irregulares junto ao Corpo de 

Bombeiros; 

d) reduzir o impacto econ6mico das atualizac;6es das normas de prevenc;ao 

de incendios, contribuindo assim para o crescimento e desenvolvimento 

das cidades, sem prejufzo da seguranc;a dos cidadaos. 

e) identificar junto aos responsaveis pela prevenc;ao de incendio no Parana 

alternativas quanto ao tratamento as edificac;6es antigas. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Trata-se aqui de normas que Jato sensu sao classificadas como Lei. Portanto 

a constru<;ao de um entendimento deve come<;ar pelos princfpios gerais do direito 

que concretamente estao previstos na Lei Magna. Partindo do universe 

constitucional brasileiro, particulariza-se nos postulados que harmonizam e dao 

equilfbrio aos conflitos entre o publico e o privado. 
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Os corpos de bombeiros sao parte das institui<;6es criadas pelo Estado para 

cumprirem a missao de dar garantia aos direitos fundamentais previstos no Art. 5° da 

Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil, mais especificamente o direito a vida 

e a propriedade. 

A missao parece clara e sem obstaculos ao seu cumprimento, principalmente, 

se entender que o bern comum esta acima de tudo e considerar-se a supremacia do 

interesse publico sabre o privado como um princfpio absolute. Defender a vida e a 

propriedade privada a qualquer custo, em beneffcio da coletividade, imp6e restri<;6es 

a esses mesmos direitos, gerando um dilema. A garantia de direitos e quase um 

paradoxa, pois quanta mais direitos se quer dar, mais direitos deverao ser 

restringidos. 0 sfmbolo do direito, aquela balan<;a, e o fcone que melhor representa 

a formula para se buscar a solu<;ao para esse dilema: a pondera<;ao para o 

equilfbrio. 

Assim estudam-se aqui OS direitos fundamentais a vida e a propriedade. 0 

direito a seguran<;a, principalmente no que concerne a seguran<;a jurfdica 

relativamente ao direito adquirido e ao ato jurfdico perfeito. Finalmente o outro lado 

da balan<;a que e a operacionaliza<;ao desses direitos atraves do Estado em nome 

do postulado do interesse publico e a conseqOente limita<;ao administrativa. 

2.1 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAlS 

0 Estado e uma entidade concebida para realiza<;ao dos interesses sociais 

dos indivfduos que a criaram e, para proteger os indivfduos do poder do Estado, 

surgem os direitos e as garantias fundamentais, principal fundamento das 

constitui<;6es modernas. 

0 poder delegado pelo povo aos seus representantes, porem, nao e 
absolute, conhecendo varias limitac;oes, inclusive com a previsao de 



direitos e garantias individuais e coletivas, do cidadao relativamente 
aos demais cidadaos e ao proprio Estado. (MORAES, 2004, p. 60). 

Assim, os direitos fundamentais cumprem, no dizer de Canotilho: 
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... a fungao de direitos de defesa dos cidadaos sob uma dupla 
perspectiva: (1) constituem, num plano jurfdico-objetivo, normas de 
competencia negativa para os poderes publicos, proibindo 
fundamental mente as ingerencias destes na esfera jurfdico individual; 
(2) implicam, num plano jurfdico-subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 
omiss6es dos poderes publicos, de forma a evitar agress6es lesivas 
por parte dos mesmos (liberdade negativa). (1993, p. 541). 

Os direitos e garantias fundamentais devem proteger os indivfduos limitando 

as ag6es do Estado, no entanto isto nao significa que os indivfduos nao tern 

limitag6es em seus direitos. Justamente para proteger os direitos dos cidadaos o 

Estado entra como mediador, usando, se necessarias, medidas coercitivas para 

achar a justa medida entre os varios direitos, para que os direitos de uns nao 

sobreponham os direitos de outros. Nas palavras do doutrinador Alexandre de 

Moraes: 

Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituigao 
Federal nao sao ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos 
demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princfpio 
da relatividade ou convivencia das liberdades publicas). 
Dessa forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou 
garantias fundamentais, o interprete deve utilizar-se do princfpio da 
concordancia pratica ou da harmonizagao de forma a coordenar e 
combinar os bens jurfdicos em conflito, evitando o sacriffcio total de 
uns em relagao aos outros, realizando uma redugao proporcional do 
ambito de alcance de cada qual (contradigao dos princfpios), sempre 
em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto 
constitucional com sua finalidade precfpua. (2004, p. 63) 

Tem-se tambem a propria Declaragao dos Direitos Humanos das Nagoes 

Unidas em seu artigo XXIX que afirma: 

1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre 
e pleno desenvolvimento de sua personalidade e possfvel. 
2. No exercfcio de seus direitos e liberdades, toda pessoa estara 
sujeita apenas as limitag6es determinadas pela lei, exclusivamente 
com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos 
direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigencias 
da moral, da ordem publica e do bem-estar de uma sociedade 
democratica. 
3. Esses direitos e liberdades nao podem, em hip6tese alguma, ser 
exercidos contrariamente aos prop6sitos e princfpios das Nag6es 
Unidas. (ONU, 1948). 
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Os direitos e garantias fundamentais sao tratados na Constitui9ao Federal no 

Titulo II, em diversos capltulos, tratando dos direitos e deveres individuais e 

coletivos, dos direitos sociais, dos direitos de nacionalidade, dos direitos politicos e 

derivando desses, mais urn capitulo dedicado aos partidos politicos. 

Desde os tempos de Rui Barbosa, a doutrina ja diferenciava direitos de 

garantias fundamentais, sendo esta acess6ria daquele que se constitui como 

principal. Os direitos sao normas declarat6rias de cunho material, ou seja, apenas 

declaram direitos, precisando de mecanismos para assegura-los, tais mecanismos 

sao as garantias assecurat6rias, que limitam o poder em defesa dos direitos. 

Dentre esses direitos fundamentais, para os quais a constitui9ao tern seus 

mecanismos para dar garantias, se estudara aqueles relacionados diretamente ao 

tema tratado neste trabalho. 

2.1.1 Direito a Vida 

E sem duvida alguma o mais importante dos direitos fundamentais, a base de 

todos os outros direitos. Sem a vida, nenhum dos outros direitos teria sentido. 

Foi visando assegurar esse direito aos cidadaos que o Estado criou os 

Corpos de Bombeiros, tanto aqui no Brasil como em qualquer Iugar do mundo. 

Constitui-se o direito a vida o principal pilar da existencia dos Corpos de Bombeiros, 

sendo a defesa da vida a sua meta maior e para qual devem estar direcionadas a 

maior parte de suas a96es. 

Tal a importancia desse direito que na Constitui9ao da Republica de 1988 a 

assembleia nacional constituinte o colocou como o primeiro direito entre os 

enumerados no caput do Art. 5° - quando prefacia o Capitulo I (Dos Direitos e 

Deveres lndividuais e Coletivos) do Titulo II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais) da Carta Magna: 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distinc;ao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pals a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranc;a e a propriedade, nos termos seguintes: (grifo nosso). 
(BRASIL, 2004). 

0 direito a vida e 0 centro dos demais direitos, e a partir dela e para ela que 

se dirigem todos os demais institutos jurldicos. Ela e na verdade o objeto da tutela 
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constitucional. Como afirma Jose Afonso da Silva, "de nada adiantaria a Constituigao 

assegurar outros direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade, a liberdade, 

o bem-estar, se nao erigisse a vida humana num desses direitos". (SILVA, 2006, p. 

92). 

0 entendimento constitucional nao e 0 de que basta proteger 0 direito de 

permanecer vivo, mas sim de uma vida digna, demonstrando claramente essa ideia 

em diversos incisos do artigo S0
, como: Ill- protegao contra a submissao a tortura e 

a tratamento desumano ou degradante; XLVII - protegao contra penas: de morte, 

salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; de carcHer perpetuo; 

de trabalhos forgados; de banimento; e penas crueis. A defesa da dignidade nao se 

encerra no artigo S0
, pois vao aos direitos sociais, politicos e ao Iongo de toda a 

Constituigao. 

Alexandre de Moraes, diz que: "A Constituigao Federal proclama, portanto, o 

direito a vida, cabendo ao Estado assegura-lo em sua dupla acepgao, sendo a 

primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter vida digna 

quanta a subsistencia". (MORAES, 2004, p. 66). 

A esse direito o Estado deve prover todos os meios de garantia para que o 

indivfduo nao apenas sobreviva, mas que o faga com dignidade, devendo para tanto 

criar meios, 6rgaos e instituig6es com tal finalidade. Portanto o direito a liberdade, a 
igualdade, a propriedade e a seguranga vai reforgar a dignidade do direito a vida. 

2.1.2 Direito a Propriedade 

Outro direito fundamental que embasa a existencia dos Corpos de Bombeiros 

e o direito a propriedade. Ao lado da defesa da vida, clara que em menor grau de 

importancia, esta o da propriedade, independente de ser publica ou privada. Cabe 

aos Corpos de Bombeiros protegerem a propriedade contra uma diversidade de 

infortunios, tanto os de causas naturais, quanta os de causas humanas. 

A Constituigao Federal garante o direito a propriedade no Art. so tanto no 

caput, como nos seus incisos onde elenca: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distin9ao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no Pafs a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguran9a e a propriedade, nos termos seguintes: [ ... ] 
XXII- e garantido o direito de propriedade; (BRASIL, 2004}. 
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No mesmo artigo tira o carater absolute da propriedade como vemos nos 

incises: 

XXIII -a propriedade atendera a sua func;ao social; 
XXIV - a lei estabelecera o procedimento para desapropriac;ao por 
necessidade ou utilidade publica, ou por interesse social, mediante 
justa e previa indenizac;ao em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos nesta Constituic;ao; 
XXV - no caso de iminente perigo publico, a autoridade competente 
podera usar de propriedade particular, assegurada ao proprietario 
indenizac;ao ulterior, se houver dano; 
XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilegio 
temporario para sua utilizac;ao, bern como protec;ao as criac;6es 
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnol6gico e econ6mico do Pafs; (BRASIL, 2004). 

0 carater de direito absolute surgiu na revolugao francesa, sedimentado pela 

Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao, de 1789, "sendo a propriedade 

urn dire ito inviolavel e sagrado". 

No Brasil essa caracterfstica perdurou ate a Constituigao brasileira de 1934 

que passou a condicionar o direito de propriedade privada ao cumprimento de sua 

fungao social. Pouco a pouco passam a existir mais restrigoes ao direito de 

propriedade em nome da fungao social. Restrigoes no sentido de podar o uso 

absolute do direito de propriedade, consagrando assim o princfpio do uso limitado, 

em favor de novos direitos culturais e ambientais, podendo agora ser coletivos e 

difusos. 

Nesse sentido, o C6digo Civil Brasileiro proclama que: 

0 direito de propriedade deve ser exercido em consonancia com 
suas finalidades econ6micas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilfbrio ecol6gico e o 
patrim6nio hist6rico e artfstico, bern como evitada a poluic;ao do ar e 
das aguas" (C6digo Civil, art. 1.228, § 1 °) e que "sao defesos OS atos 
que nao trazem ao proprietario qualquer comodidade, ou utilidade, e 
sejam animados pela intenc;ao de prejudicar outrem" (§ 2°). (BRASIL, 
2004) 

Assim, no dizer de Mariton Silva Lima: 

A utilizac;ao e o desfrute de urn bern devem ser feitos de acordo com 
a conveniencia social da utilizac;ao da coisa. 0 direito do dono deve 
ajustar-se aos interesses da sociedade. Em caso de conflito, o 
interesse social pode prevalecer sobre o individual. (2006) 



23 

2.1.2.1 Limitac;oes ao direito de propriedade 

A fungao social da propriedade por si s6 ja seria suficiente para limitar aquele 

carater absoluto que o direito de propriedade tinha ha duzentos anos. No entanto 

esse direito vai a cada momenta se aproximando mais de se tornar urn fator que 

podera contribuir substancialmente para reduzir o abismo social entre ricos e pobres, 

alem de urn meio de equilfbrio ambiental, tornando a convivencia humana mais 

harmoniosa e sustentavel. 

Somando-se a esses institutos de direito, outros existem que limitam os 

direitos fundamentais, justamente no sentido de garantir a sua exequibilidade. No 

caso estrito do direito de propriedade, que interessa ao presente estudo, ha o poder 

de intervengao na propriedade privada dado ao Estado, como e o caso da 

desapropriagao, da servidao administrativa, da requisigao, da ocupagao temporaria e 

da limitagao administrativa. 

De todos esses casos, somente a limitagao administrativa diz respeito ao 

tema hora tratado, uma vez que e justamente esse fundamento que garante ao 

Estado o poder de interferir no uso da propriedade privada, disciplinando-o. 

No dizer de Hely Lopes Meirelles, "a limitagao administrativa e uma das 

formas pelas quais o Estado, no uso de sua soberania interna, intervem na 

propriedade e nas atividades particulares". (MEIRELLES, 1999, p. 567). 

Maria Sylvia nos ensina que: 

Ao contrario das limitag6es impostas no direito privado (normas 
referentes ao direito de vizinhanga), que constituem objeto do direito 
civil e visam regulamentar os direitos e obrigag6es recfprocos dos 
particulares, as limitag6es administrativas, impostas no interesse 
publico, constituem objeto do direito publico, mais especificamente 
do Direito Administrative, pois, embora muitas das normas legais 
limitadoras de direitos individuais sejam de carater constitucional, 
penal, eleitoral, e a Administragao Publica que cabe o exercfcio 
dessa atividade de restrigao ao domfnio privado, por meio do poder 
de polfcia fundado na supremacia do interesse publico sobre o 
particular. (2004, p. 125). 

A propria autora confessa a dificuldade, nao de conceituar as limitagoes 

administrativas, mas a de aplicar os conceitos aos casos concretos, para nao 

confundi-los com servidao administrativa e assim concorda com Rafael Bielsa, que 

indica tres tragos caracterfsticos das limitagoes administrativas: 
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1. lmp6em obrigagao de nao fazer ou deixar de fazer; 
2. visando conciliar o exercfcio do direito publico com o direito 
privado, s6 vao ate onde exija a necessidade administrativa; 
3. sendo condig6es inerentes ao direito de propriedade, nao dao 
direito a indenizagao. (1965, p. 375-376) 

0 interesse publico, tim precfpuo a que se dirigem as limitac;oes, pode referir

se a seguranc;a, a salubridade, a estetica, a defesa nacional ou qualquer outra 

finalidade em que haja sobreposic;ao do interesse da coletividade ao dos 

particulares. As normas de prevenc;ao de incendios sao exemplos dessas limitac;oes. 

Quanta ao conteudo as limitac;oes administrativas podem ser de obrigac;ao 

negativa como a de nao fazer determinada coisa na sua propriedade ou prestac;ao 

positiva como a de instalar determinado dispositive na sua propriedade para nao ser 

limitado o uso desta. 

0 fundamento que determina que as limitac;oes administrativas nao deem 

direito a indenizac;ao esta em que elas nao privam o proprietario de alguns ou de 

todos os poderes inerentes ao domfnio. 0 que ocorre e apenas uma limitac;ao ao 

uso e gozo de determinado bern, caracterfsticas essas inerente ao direito de 

propriedade. A indenizac;ao somente seria devida no caso de culpa da administrac;ao 

em que causa danos ao particular. Nesse sentido Maria Sylvia diz que: 

Sendo medidas impostas pelo poder de polfcia do Estado, com 
fundamento no princfpio da supremacia do interesse publico, nao 
cabe ao particular qualquer medida, administrativa ou judicial, 
visando impedir a incidencia da limitagao sobre im6vel de sua 
propriedade; o Estado age imperativamente, na qualidade de Poder 
Publico, e somente poden3. sofrer obstaculos, quando a 
Administragao aja com abuso de poder, extravasando os limites 
legais. Nesse caso, cabe ao particular, alem de opor-se a limitagao 
estatal, pleitear a indenizagao por prejufzos dela decorrentes. (2004, 
p. 127). 

Dessas afirmac;oes fica a impressao do poder quase que absoluto do Estado 

em limitar a propriedade conforme a conveniencia do poder legislative. Trata-se 

apenas de um falso sentimento, pois os princfpios constitucionais que dao os direitos 

e garantias fundamentais fazem o necessaria contrapeso. llustrando tal 

posicionamento temos os dizeres do mestre Hely Lopes Meirelles que afirma: 

Em qualquer hip6tese, porem, as limitag6es administrativas hao de 
corresponder as justas exigencias do interesse publico que as motiva 
sem produzir urn total aniquilamento da propriedade ou das 
atividades reguladas. Essas limitag6es nao sao absolutas, nem 
arbitrarias. Encontram seus lindes nos direitos individuais 
assegurados pela Constituigao e devem expressar-se em forma 
legal. 86 sao legftimas quando representam razoaveis medidas de 
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condicionamento do uso da propriedade, em beneffcio do bern estar 
social (CF, art. 170, Ill), e nao impedem a utiliza9ao da coisa 
segundo sua destinac;ao natural. (1999, p. 568). 

2.1.3 Direito a Seguranc;a 

0 direito a seguranga e talvez mais importante que 0 direito a propriedade e 

da garantias ao direito a vida. Sem o direito a seguranga nao se pode garantir o 

direito a vida, 0 mais fundamental dos direitos. 

Como um dos direitos fundamentais e base da existencia da constituigao 

brasileira que se encontra no Preambulo dessa, que diz: 

N6s, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado democratico, destinado 
a assegurar o exercfcio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a seguranca, 0 bem-estar, 0 desenvolvimento, a igualdade e a 
justi9a como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solu9ao pacffica das 
controversias, promulgamos, sob a prote9ao de Deus, a seguinte 
Constitui9ao da Republica Federativa do Brasil. (grifo nosso). 
(BRASIL, 2004). 

No mesmo sentido encontra-se no caput do art. so da mesma Constituigao, 

afirmando que: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distin9ao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros residentes no Pafs a inviolabilidade do 
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, 
nos termos seguintes: .. (grifo nosso). (BRASIL, 2004). 

0 art. so da Constituigao Federal garante a seguranga de modo generico: 

envolve a seguranga publica, a seguranga jurfdica, a seguranga na assistencia a 
saude, a educagao, ao lazer, ao desenvolvimento econ6mico, a liberdade, a vida, a 
valorizagao da cidadania, a dignidade humana, ao emprego pleno, a igualdade 

social, enfim, aos direitos e garantias individuais e sociais. 

Todos esses aspectos sao importantes a administragao publica, porem aqui 

se tratara mais especificamente da seguranga jurfdica, que afeta todo o sistema 

jurfdico normative. 
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2.1.3.1 Direito a seguranc;a juridica 

A sociedade e dinamica e a cada dia a velocidade das mudanc;as se acelera, 

OS valores SOCiais se alteram, ficando 0 indivfduo a merce dessas transformac;6es. 

Como pode o cidadfw dormir sossegado, se nao houver garantias de que no dia 

seguinte as condic;6es estabelecidas nao serao mudadas, tirando-lhe aquila que hoje 

conquistou, literalmente, "mudando-se as regras do jogo"? 

0 homem necessita de certo grau de seguranc;a de modo a que possa 

conduzir, planejar e desenvolver a sua vida civil, familiar e profissional. Ao Estado 

cabe a obrigac;ao de assegurar esse estado de sentimento atraves da conformac;ao 

dos seus atos administrativos, legislativos e judiciais com os ditames da seguranc;a 

jurfdica. 

E, portanto, com absoluta razao que J. J. Gomes Canotilho, em seu Direito 

Constitucional, ao cuidar dos padr6es estruturantes do Direito Constitucional vigente 

e dos princfpios que regem o Estado de Direito, afirma: 

Partindo da ideia de que o homem necessita de certa seguranga para 
conduzir, planificar e conformar aut6noma e responsalvemente a sua 
vida, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do 
Estado de Direito os dais princlpios seguintes: 
- o principia da seguranga jurfdica; 
- o principia da confianga do cidadao. 
Como se vera, esses princfpios apontam sobretudo para a 
necessidade de uma conformagao formal e material dos aetas 
legislativos. Oaf que andem tambem associados a moderna teoria da 
legislagao preocupada em racionalizar e optimizar os princlpios 
jurfdicos de legislagao inerentes ao Estado de direito.(1993, 375). 

A seguir, complementando as suas afirmac;6es, escreve: 

A ideia de seguranga jurfdica reconduz-se a dais princlpios materiais 
concretizados do principia geral de seguranga: 
1) 0 principia da determinabilidade das leis (exigencia de leis claras 
e densas); 
2) 0 princfpio da protecgao da confianga, traduzido na exigencia de 
leis tendencialmente estaveis, ou, pelo menos, nao lesivas de 
previsibilidade e calculabilidade dos cidadaos relativamente aos seus 
efeitos jurfdicos. (1993, 376). 

Explicando esses dois princfpios determinados do princfpio geral de 

seguranc;a jurfdica, J. J. Gomes Canotilho, na obra citada, p. 376, explica: 

0 principia da determinabilidade das leis reconduz-se, sob o ponto 
de vista intrfnseco, as sesguintes ideias: 
Exigencia de clareza das normas legais, pais de uma lei obscura ou 
contradit6ria pode nao ser possfvel, atraves da interpretagao, obter 
um sentido inequfvoco, capaz de alicergar uma solugao jurfdica para 
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o problema concreto. 
Exigencia de densidade suficiente na regulamenta9ao , pois um acto 
legislative que nao contem uma disciplina suficientemente concreta 
(densa, determinada) nao oferece uma medida jurfdica capaz de: 

que: 

- alicer9ar posi96es juridicamente protegidas dos cidadaos; 
- constituir uma norma de actua9ao para a administra9ao; 
- possibilitar, como norma de controle, a fiscaliza9ao da legalidade e 
da defesa dos direitos e interesses dos cidadaos. {1993, 376). 

No que diz respeito ao princfpio da protegao da confianga, explica Canotilho 

Ele concentra a capacidade de que o cidadao deve poder confiar em 
que aos seus actos ou as decis5es publicas incidentes sobre os seus 
direitos, posi96es jurfdicas e rela96es, praticados de acordo com as 
normas jurfdicas vigentes, se ligam os efeitos jurfdicos duradouros, 
previstos ou calculados com base nessas mesmas normas. (1993, 
376). 

Conclui que esses princfpios, o da seguranga jurfdica e da protegao de 

confianga, "apontam basicamente para (1) a proibigao de leis retroactivas; (2) a 

inalterabilidade do caso julgado, (3) a tendencial irrevogabilidade de actos 

administrativos constitutivos de direitos". (CANOTILHO, 1993, 376). 

Desse modo verifica-se que constitucionalmente, a seguranga jurfdica e 
garantia assegurada ao cidadao para que uma determinada situagao concreta de 

direito nao seja alterada, especialmente quando sobre ela exista pronunciamento 

judicial. 

Segundo Paulo Eduardo de Figueiredo Chacon, o Princfpio da Seguranga 

Jurfdica "se encontra intensamente relacionado ao Estado Democnitico de Direito, 

podendo ser considerado inerente e essencial ao mesmo, sendo urn de seus 

princfpios basilares que lhe dao sustentagao". (CHACON, 2003). 

0 mesmo autor afirma que tal princfpio "possui conexao direta com os direitos 

fundamentais e ligagao com determinados princfpios que dao funcionalidade ao 

ordenamento jurfdico brasileiro, tais como, a irretroatividade da lei, o devido 

processo legal, o direito adquirido, entre outros". (CHACON, 2003). 

A principal fonte da seguranga jurfdica e a Lei, pois e ela que concretiza a 

ordem jurfdica, devendo, portanto ser legftima e respeitar a hierarquia legislativa a 

partir da Constituigao. Devendo num estado democnitico de direito representar a 

vontade do povo e ser criada pelos seus representantes legftimos, no caso do Brasil 

o poder legislative. Como bern observa Maria Helena Diniz quando afirma que "e 
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certo que, tanto na Franga como no Brasil, o juiz nao tern o poder de legislar, ora, o 

costume e oriundo do povo, e este, salvo excegao, como nos casos de plebiscita, 

nao possui tambem o munus legislative". (DINIZ, 1997, p. 292). 

No dizer de Carlos Aurelio Mota de Souza, "a seguranga objetiva das leis da 

ao cidadao a certeza subjetiva das ag6es justas, segundo o direito". (SOUZA, 1996, 

p.25). Faz-se assim necessaria fazer uma distingao entre seguranga jurfdica, certeza 

do direito e justiga. 

Como afirma Eliezer Pereira Martins, "a seguranga e a certeza do direito sao 

indispensaveis para que haja justiga porque e 6bvio que na desordem nao e possfvel 

reconhecer direitos ou exigir o cumprimento de obrigag6es". (MARTINS, 2002) 

Segundo Carlos Aurelio Mota de Souza: "Seguranga e Justiga, portanto nao 

se contrap6em, mas enquanto esta e um poder moral, desarmado, sua garantia de 

efetivagao no direito repousa na materialidade objetiva da seguranga jurfdica." 

(SOUZA, 1996, p.269). 

Tais autores deixam claro que a ordem jurfdica que entender a seguranga 

jurfdica Llnicamente baseada na Lei, sem considerar os anseios sociais, a certeza do 

direito fundados no princfpio de justiga, tende a criar Estados Totalitarios. 

2.1.3.2 Direito adquirido 

0 Art. 5° da Constituigao Federal, em seu inciso XXXVI, afirma que "a lei nao 

prejudicara o direito adquirido, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada". 

Ainda que, constitucionalmente, nao se tenha uma definigao do que seja 

direito adquirido, essa tarefa ja havia sido cumprida pela Lei de lntrodugao ao 

C6digo Civil no § 2° do seu art. 6° que afirma: "Consideram-se adquiridos assim os 

direitos que o seu titular, ou alguem que por ele possa exercer, como aqueles cujo 

comego do exercfcio tenha termo prefixo, ou condigao preestabelecida inalteravel, a 

arbftrio de outrem." 

Fazendo parte do princfpio da seguranga jurfdica, esse institute existe para 

impedir que a retroatividade da Lei possa trazer consequencias negativas a uma 

situagao jurfdica consolidada, pois aquele que ja acresceu ao seu patrim6nio um 
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determinado direito nao pode ficar desassossegado na incerteza de que lei futura 

venha lhe tirar esse direito. 

No dizer de Celso Bastos: 

Constitui-se num dos recursos de que se vale a Constitui9ao para 
limitar a retroatividade da lei. Com efeito, esta esta em constants 
muta9ao; o Estado cumpre o seu papel exatamente na medida em 
que atualiza as suas leis. No entanto, a utiliza9ao da lei em carater 
retroativo, em muitos casas, repugna porque fere situa96es jurfdicas 
que ja tinham por consolidadas no tempo, e essa e uma das fontes 
principais de seguran9a do homem na terra. (1994. p. 43). 

Um dos aspectos do direito adquirido que suscita duvidas e se esse prevalece 

mesmo contra leis de ordem publica. Nesse sentido observa Jose Afonso da Silva 

que "nao e rara a afirmativa de que nao ha direito adquirido em face da lei de ordem 

publica ou de dire ito publico. A generalizagao nao e correta nesses termos" (SILVA, 

2006, 414). Todavia o Plenario do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da 

ADIN 493, relatada pelo Ministro Moreira Alves, firmou o seguinte entendimento: 

0 disposto no art. 5°, XXXVI, da Constitui9ao Federal, se aplica a 
toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distin9ao entre 
lei de direito publico e lei de direito privado, ou entre lei de ordem 
publica e lei dispositiva. (STF, 1992) 

Esse posicionamento nao deixa duvidas que qualquer lei seja ela de ordem 

publica ou privada, esteja ela em que grau hierarquico estiver, estara sujeita a 

respeitar o direito adquirido. 

2.1.3.3 Ato jurldico perfeito 

Ato jurfdico perfeito e todo ato lfcito que tenha a finalidade imediata de 

adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, podendo-se entender 

entao que e aquele que sob o regime de determinada lei tornou-se apto para dar 

nascimento aos seus efeitos desde que seja feita a devida verifica9ao de todos os 

requisites que lhe sao indispensaveis. 

0 ato jurfdico perfeito e neg6cio fundado sob a egide da Lei e nao dela 

emanado. Todos os seus requisites obedecem a Lei entao vigente, mesmo que esta 

se modifique, permanecem os efeitos do ato em seu sentido estrito. 

Trata-se aqui de ato imodificavel por lei ou por emenda constitucional, posto 

tratar-se direitos lndividuais catalogados em clausula Petrea, nos termos do artigo 
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60, paragrafo IV, inciso IV, que diz; "Nao sera objeto da deliberac;ao a proposta de 

emenda tendente a abolir: ... IV- os direitos e garantias individuais." 

E o modo encontrado pelo Estado para garantir a estabilidade nas relagoes 

jurfdicas, poder assim promover urn sistema de Leis que nao estejam sujeitas as 

deliberac;oes de carater pessoal que poderiam surgir em razao do poder que alguns 

possuem e que poderiam ser usadas, em prejufzo do bern comum. 

Segundo Jose Afonso da Silva: 

Vale dizer, portanto, que a Constitui<;ao veda a retroatividade da lei, 
a nao ser da lei penal, quando beneficie o reu. Afora isto, o princfpio 
da irretroatividade da lei nao e direito constitucional, mas princfpio 
geral do Direito. Decorre do princfpio de que as leis sao feitas para 
vigorar e incidir para o futuro. lsto e: sao feitas para reger situa<;6es 
que se apresentem a partir do momenta em que entram em vigor. 86 
podem surtir efeitos retroativos quando elas pr6prias o estabele<;am 
(vedado em materia penal, salvo a retroatividade benefica ao reu), 
resguardado os direitos adquiridos e as situa<;6es consumadas 
evidentemente.( 2006. p.445). 

Assim como o direito adquirido, o ato jurfdico perfeito encontra-se previsto no 

mesmo art. 5° da Constituic;ao Federal em seu inciso XXXVI, afirma que "a lei nao 

prejudicara o direito adquirido, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada". 

Estando no mesmo plano do direito adquirido e sendo tambem especie 

originada do princfpio da seguranc;a jurfdica, sua protec;ao tern importancia 

fundamental como garantia constitucional. 

A genese dos institutes do ato jurfdico perfeito e do direito adquirido foi 

esculpida na Lei de lntroduc;ao do C6digo Civil que traz suas linhas gerais e as 

construc;oes doutrinaria e jurisprudencial embasaram seus conceitos, os quais 

devem ser preservados pelo legislador ordinario em respeito a propria Carta Magna. 

2.2 PRINCfPIOS GERAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Ha uma serie de princfpios de direito administrative que consequentemente 

regulam toda a administrac;ao publica, brasileira. Alguns tern seu fundamento na 

Constituic;ao dada a sua importancia no equilfbrio da convivencia social. 0 Art. 37 

da CF/88 declara: a administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
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da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 

princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Ha outros que apesar de nao serem destacados em urn artigo em particular 

estao citados diversas vezes ao Iongo de toda a Constituigao, como e o caso do 

princfpio da supremacia do interesse publico sobre o particular. 

2.2.1 Principia da Supremacia do Interesse Publico sabre o Particular 

0 princfpio da supremacia do interesse publico sobre 0 particular e a base do 

direito administrative e tributario, sendo para esses ramos do direito urn dos 

princfpios que regulam a relagao entre o Estado e o particular. Nesse sentido 

recorremos a Bandeira de Mello que afirma: 

Trata-se de verdadeiro axioma reconhecfvel no moderno direito 
publico. Proclama a superioridade do interesse da coletividade, 
firmando a prevalencia dele sabre do particular, como condi<;ao, ate 
mesmo, da sobrevivencia e asseguramento deste ultimo. (2005, 
p.29) 

Estudar-se-a esse tema sob seu aspecto limitador do direito de propriedade. 

Alias, se partirmos do pressuposto que seja urn princfpio de direito, como tentam 

demonstrar alguns doutrinadores, as limitag6es aquele direito passam a ser bern 

maiores que o do fim social da propriedade. Todavia nao parece ser essa a natureza 

dada ao interesse publico, ainda que o sentido absolutista da palavra supremacia 

indique o contrario. 

Em verdade a supremacia do interesse publico sobre o particular tern muito 

mais limitag6es do que se pode super a partir da analise semantica das palavras, a 

comegar pelo que pode ser entendido como interesse publico. 

Outra oposigao a se analisar no presente estudo e a do direito adquirido. E 
possfvel afirmar que existe direito adquirido contra o interesse publico? Como 

resposta imediatista ja se poderia dizer que o interesse publico maier e preservar os 

direitos fundamentais, dentre eles a seguranga jurfdica e, por conseguinte o direito 

adquirido. 

Como alertou Bandeira de Mello, o interesse publico nao e nogao tao simples 

que se imponha naturalmente, sendo fundamental o esforgo para salientar seus 

contornos abstratos. Segundo esse autor: 

0 interesse publico, o interesse do todo, do conjunto social, nada 
mais e que a dimensao publica dos interesses individuais, ou seja, 
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dos interesses de cada indivfduo enquanto partfcipe da sociedade 
(edificada juridicamente no Estado), nisto se abrigando tambem o 
deposito intertemporal desses mesmos interesses, vale dizer, ja 
agora encarados eles em sua continuidade hist6rica, tendo em vista 
a sucessividade das gera<_;:6es de seus nacionais (2005, p. 50). 

Logo, o interesse publico 

86 se justifica na medida em que se constitui em vefculo de 
realiza<_;:ao dos interesses das partes que o integram no presente e 
das que integrarao no futuro. [ ... ] Donde o interesse publico deve ser 
conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses 
que os indivfduos pessoalmente tem quando considerados em sua 
qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem. 
(BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 53). 

Sendo o interesse publico o elemento norteador da administragao publica, 

todas as suas ag6es sao realizadas de acordo com aquele, sob pena de nulidade 

dos referidos atos. Em razao dessa assertiva, devem os administradores, a partir 

daqueles que tem o poder de legislar, entender o sentido desse princfpio em 

consonancia com os demais princfpios de direito administrative, como os da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

2.2.2 Princlpio da Legalidade 

lntimamente ligado a garantia constitucional da seguranga jurfdica, por serum 

dos seus instrumentos. E um princfpio decorrente daquela necessidade de se dar ao 

cidadao a seguranga nas suas relag6es. Esse princfpio vincula o administrador a Lei, 

nao podendo agir senao segundo os ditames normativos e legais. Ao cidadao 

comum e permitido fazer tudo aquilo que a lei nao profba. Ja ao administrador 

publico s6 pode e deve fazer aquilo que a lei determina. E nao poderia ser diferente, 

em vista do poder de polfcia concedido a administragao publica, na limitagao do 

direito de ire vir dos cidadaos. 

Alexandre de Moraes nos ensina: 

0 tradicional princfpio da legalidade, previsto no art. 5°, II, da 
Constitui<_;:ao Federal e anteriormente estudado, aplica-se 
normalmente na administra<_;:ao publica, porem de forma mais 
rigorosa e especial, pois o administrador publico somente podera 
fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais 
especies normativas, inexistindo, pois, incidencia de sua vontade 
subjetiva, pois na administra<_;:ao publica s6 e permitido fazer o que a 
lei autoriza, diferentemente da esfera particular, em que sera 
permitida a realiza<_;:ao de tudo que a lei nao profba. Esse princfpio 
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coaduna-se com a propria fun9ao administrativa, de executor do 
direito, que atua sem finalidade propria, mas em respeito a finalidade 
imposta pela lei, e com a necessidade de preservar-se a ordem 
jurfdica. (2004, p. 314). 

0 mestre do direito administrative, Hely Lopes Meirelles, da a seguinte 

defini9ao: 

Legalidade, como princfpio de administra9ao, significa que o 
administrador publico esta, em toda a sua atividade funcional, sujeito 
aos mandamentos da Lei e as exigencias do bem comum, e deles 
nao se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato invalido e 
expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 
caso. (1999, p. 82). 

0 princfpio da Legalidade tambem vincula as a96es do Corpo de Bombeiros, 

uma vez que faz parte da administra9ao publica. Essa vincula9ao se da mesmo em 

rela9ao as normas por ele editadas. 

2.2.2 Principia da Moralidade 

A moralidade administrativa tern como escopo fazer aquilo que e mais correto 

para se atingir as metas e objetivos da administra9ao publica. Nao se trata- diz Hely 

Lopes, citando Hauriou, o sistematizador de tal conceito - "da moral comum, mas 

sim de uma moral jurfdica, entendida como o conjunto de regras de conduta tiradas 

da disciplina interior da administra9ao". (MEIRELLES, 1999, p. 83). 

Nao basta que o ato seja legal, pois a lei, por mais detalhada que seja nao 

consegue regular todas as possibilidades de a96es do complexo sistema 

administrative, ele deve ser executado de acordo com preceitos marais 

estabelecidos pela sociedade na qual esta inserido, buscando de forma correta 

atender os preceitos da ordem jurfdica e da ordem social. 

No dizer de Hely Lopes Meirelles: 

0 agente administrative ao atuar nao podera desprezar o elemento 
etico de sua conduta. Nao tera que decidir somente entre o legal e o 
ilegal, o justa e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas tambem entre o honesto e o desonesto. (1999, 
p. 83). 
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2.2.3 Principia da lmpessaalidade 

Conforme afirmado por Hely Lopes Meirelles: 

0 princfpio da impessoalidade, referido na Constituic;ao de 1988 (art. 
37, caput), nada mais e que o classico princfpio da finalidade, o qual 
imp6e ao administrador publico que s6 pratique o ato para o seu fim 
legal, Eo fim legale unicamente aquele que a norma de direito indica 
expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. 
(1999, p. 85) 

Aqui fica evidenciada a semelhanga com o princfpio maior que e o interesse 

publico. Se o ato e praticado no interesse publico e coincidir com o interesse 

particular, nao se estara contrariando o princfpio da impessoalidade. Porem, se tal 

ato for praticado visando beneficiar interesses pr6prios do administrador ou de 

terceiros, contrariando ou nao estando em concordancia plena com o interesse 

publico, ele estara ferindo o princfpio da impessoalidade e consequentemente, sera 

ilfcito. 

Esse princfpio foi inserido somente na atual Constituigao com a finalidade de 

coibir a personalizagao das administrag6es, pois o administrador e urn executor do 

ato, que serve de vefculo de manifestagao da vontade estatal, e, portanto, as 

realizag6es administrativo-governamentais nao sao do agente polftico, mas da 

entidade publica em nome da qual atuou. 

Por seu turno, para Jose Afonso da Silva, "o princfpio significa que os atos e 

provimentos administrativos sao imputaveis nao ao funcionario que os pratica, mas 

ao 6rgao ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionario" (2006, p. 

667). 

2.2.4 Principia da Publicidade 

0 princfpio da publicidade nos atos administrativos, previsto no caput do art. 

37, vern reforgado pelo inciso XXXIII do art. 5° que declara o direito de receber 

informag6es dos 6rgaos publicos, e pelo inciso LXXII, alfnea "a", que preve o habeas 

data como garantia do direito de conhecer e retificar informag6es pessoais 

constantes de entidades governamentais ou de carater publico. 

Conforme Alexandre de Moraes: 
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A publicidade faz-se pela inserc;ao do ato administrative no Diario 
Oficial ou por edital afixado no Iugar proprio para divulgac;ao de atos 
publicos, para conhecimento do publico em geral e, 
consequentemente, infcio da produc;ao de seus efeitos, pois somente 
a publicidade evita os dissabores existentes em processes 
arbitrariamente sigilosos, permitindo-se os competentes recursos 
administrativos e as ac;oes judiciais proprias. (2004, p. 317). 

A regra, pois, e que a publicidade somente podera ser excepcionada quando 

o interesse publico assim o determinar, prevalecendo este em detrimento do 

princfpio da publicidade. Esse princfpio exige a maxima transparencia da 

administragao na veiculagao de seus atos, garantindo a seguranga jurfdica de 

divulgagao oficial e um requisite de eficacia do ato realizado. 

2.2.5 Principia da Eficiencia 

Princfpio da administragao publica que e o mais recente a ganhar status 

constitucional. Na verdade foi inserido atraves da Emenda Constitucional no 19, de 

04-06-98. Nao basta ao administrador buscar caminhos para atingir o bern comum, 

deve buscar o caminho mais curta, obviamente respeitando os demais princfpios 

constitucionais. 

Hely Lopes Meirelles tala na eficiencia como um dos deveres da 

Administragao Publica, definindo-o como: 

Aquele que exige que a atividade administrativa seja exercida com 
presteza, perfeic;ao e rendimento funcional. E o mais moderno 
princfpio da func;ao administrativa, que ja nao se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positives 
para o servic;o publico e satisfatorio atendimento das necessidades 
da comunidade e de seus membros. {1999, p. 89). 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que o princfpio da eficiencia: 

lmpoe ao agente publico urn modo de atuar que produza resultados 
favoraveis a consecuc;ao dos fins que cabem ao Estado alcanc;ar, 
advertindo, porem, que a eficiencia e princfpio que se soma aos 
demais princfpios impastos a Administrac;ao, nao podendo sobrepor
se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de 
serios riscos a seguranc;a jurfdica e ao proprio Estado de Direito. 
(2004, p. 84) 

Conforme descreve Alexandre de Moraes: 

A Emenda Constitucional no 19/98 acrescentou expressamente aos 
princfpios constitucionais da administrac;ao publica o princfpio da 
eficiencia, findando com as discussoes doutrinarias e com as 
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jurisprudencias sabre sua existencia implfcita na Constituic;ao Federal 
e aplicabilidade integral. (2004, p. 317) 

Ainda segundo Alexandre de Moraes: 

0 princfpio da eficiencia e o que impoe a Administrac;ao Publica 
direta e indireta e a seus agentes a persecuc;ao do bem comum, por 
meio do exercfcio de suas competencias de forma imparcial, neutra, 
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em 
busca da qualidade, primando pela adoc;ao dos criterios legais e 
marais necessaries para a melhor utilizac;ao possfvel dos recursos 
publicos, de maneira a evitar desperdfcios e garantir uma maior 
rentabilidade social. (2004, p. 320) 

Claudia Fernanda de Oliveira Pereira critica a inclusao do principia da 

eficiencia, afirmando que a substituigao do principia da qualidade do servigo publico, 

aprovado no 2° turno da Camara dos Deputados, "parece nao ter sido a melhor 

escolha, ja que esta tern sentido bern mais restrito que aquela". (PEREIRA, 1998. p. 

157) 

A ideia de defesa do bern comum enquanto finalidade basica da atuagao da 

administragao publica decorre da propria razao de existencia do Estado, norteando a 

adogao do principia da eficiencia. 

Para Alexandre de Moraes: 

As caracterfsticas do Princfpio da Eficiencia sao: direcionamento da 
atividade e dos servic;os publicos a efetividade do bem comum, 
imparcialidade, neutralidade, transparencia, participac;ao e 
aproximac;ao dos servic;os publicos da populac;ao, eficacia, 
desburocratizac;ao e busca da qualidade. (2004, p. 321) 

Cabe aos 6rgaos da Administragao Publica encarregados da prestagao de 

servigos publicos buscar mecanismos que permitam facilitar cada vez mais a vida do 

cidadao. 

2.2.6 Principia da Razoabilidade e Proporcionalidade 

A Constituigao de 1988 nao contempla diretamente o principia da 

razoabilidade em nenhum de seus artigos ou incises, no entanto dentre os princlpios 

gerais · de direito esse pode ser entendido a partir de diversos dispositivos 

constitucionais. 

Ja a Constituigao do Estado de Sao Paulo, no artigo 111, inclui entre os 

princlpios a que se sujeita a Administragao Publica o da razoabilidade. 



37 

Segundo Maria Sylvia di Pietro: 

Trata-se de princfpio aplicado ao Direito Administrativo como mais 
uma das tentativas de impor-se limitag6es a discricionariedade 
administrativa, ampliando-se o ambito de apreciagao do ato 
administrativo pelo Poder Judiciario (2004, p. 80). 

Segundo Gordillo: 

A decisao discricionaria do funcionario sera ilegftima, apesar de nao 
transgredir nenhuma norma concreta e expressa, see "irrazoavel", o 
que pode ocorrer, principalmente, quando: 
Nao de os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; 
Nao leve em conta os fatos constantes do expedients ou publicos e 
not6rios; ou 
Nao guarde uma proporgao adequada entre os meios que emprega e 
o fim que a lei deseja alcangar, ou seja, que se trate de uma medida 
desproporcionada, excessiva em relagao ao que se deseja alcangar 
(1977, p. 183-184). 

Este ultimo aspecto e o que mais adequa ao estudo em tela, e a esse respeito 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto da mais realce ao afirmar que, pelo princfpio da 

razoabilidade, o que se pretende "e considerar se determinada decisao, atribufda ao 

Poder Publico, de integrar discricionariamente uma norma, contribuira efetivamente 

para urn satisfat6rio atendimento dos interesses publicos". (MOREIRA NETO, 1989, 

p. 37-40) 

Para esse autor: 

A razoabilidade, agindo como um limite a discrigao na avaliagao dos 
motivos exige que sejam eles adequaveis, compatfveis e 
proporcionais, de modo a que o ato atenda a sua finalidade publica 
especffica; agindo tambem como um limite a discrigao na escolha do 
objeto, exige que ele se conforme fielmente a finalidade e contribua 
eficientemente para que ela seja atingida (1989, p. 37-40). 

E sob a egide desse princfpio, harmonizado com OS demais, e que se deve 

normatizar sabre prevengao de incendios e logicamente, interpretar a legislagao 

referents a essa materia, de modo tal a evitar o excesso alem do necessaria ao 

cumprimento do interesse publico. 

2.3 LEGISLAQAO 

Aqui se pretendeu trazer, de modo hierarquizado, toda a gama de legislagao 

que deve ser observada e obedecida na formulagao de exigencias relativas a 
prevengao de incendio e panico para edificag6es antigas e existentes. Mais do que 



38 

isso, a legisla<;ao aqui descrita e fonte criadora e norteadora do Corpo de Bombeiros 

da Polfcia Militar do Parana. 

2.3.1 Legislac;ao Federal 

A Carta Magna brasileira, quando trata da seguran<;a publica, estabelece as 

institui<;6es e seus papeis na preserva<;ao da ordem publica. E a Constitui<;ao a 

expressao maxima da Lei, e s6 aquelas fun<;6es mais importantes sao contempladas 

por ela. Assim entre os 6rgaos de seguran<;a publica estao as Polfcias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares. 

Art. 144 - A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
I - polfcia federal; 
II - polfcia rodoviaria federal; 
Ill - polfcia ferroviaria federal; 
IV - polfcias civis; 
V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 
§5°- As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservac;ao 
da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das 
atribuic;6es definidas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades de 
defesa civil. (BRASIL, 2004) 

No dizer de Donadello e Mikosz "o texto constitucional define com clareza 

que e dever do estado a preserva<;ao de ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, ou seja, manter o patrimonio e as pessoas livres do perigo 

e ilesas". (DONADELLO, MIKOSZ, 2006, p.33) 

0 Corpo de Bombeiros, como parte integrante da seguran<;a publica, faz 

parte do poder executive, portanto segue todos os princfpios e regras do direito 

administrative, os quais ja foram descritos anteriormente. 

Segundo Lazzarini, a Constitui<;ao Federal de 1988 nao atribui claramente 

aos Corpos de Bombeiros Militares competencia bem definida a respeito de sua 

atividade-fim, salvo a de execu<;ao de atividades de defesa civil, pois, por for<;a do 

Art. 144, § 5. 0
, as demais sao definidas em lei. (LAZZARINI, 1999, p. 341) 

A competencia do Corpo de Bombeiros em nfvel de Carta Magna e deduzida 

a partir do dever do Estado brasileiro em garantir o direito a vida e a propriedade. Ha 
uma clareza natural e secular da missao do Corpo de Bombeiros fundada nestes 
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dais direitos de todos os cidadaos, seja no Brasil ou em qualquer outro pals que 

existam corporag6es de bombeiros. 

Baseados nestes aspectos constitucionais e que os Estados membros da 

Uniao criaram seus Corpos de Bombeiros Militares para atuarem na ocorrencia de 

incendios e outros sinistros maleficos a vida e a propriedade das pessoas. Aos 

poucos estas organizag6es desenvolveram e passaram a atuar nao s6 na 

consequencia, mas principalmente na prevengao e para tanto interferindo no 

desenvolvimento das cidades, por meio do poder de polfcia que no dizer de 

Lazzarini 

e o conjunto de atribuic;6es da Administrac;ao Publica, indelegaveis 
aos particulares, tendentes ao controle dos direitos e liberdades das 
pessoas, naturais ou particulares, jurfdicas, a ser inspirado nos ideais 
do bem comum, e incidente nao s6 sabre elas, como tambem em 
seus bens e atividades. (LAZZARINI, 1999, p. 342) 

Tal poder decorre de legislag6es dos entes federativos que remetem aos 

Corpos de Bombeiros normatizarem e fiscalizar as atividades nos aspectos de 

prevengao de incendio e panico. 

A este respeito Donadello e Mikosz diz: 

0 Corpo de Bombeiros tern e deve exercer o poder de polfcia que lhe 
e inerente em razao da norma constitucional, como tambem das de 
natureza infraconstitucional, ou seja, valendo-se, para tanto, de uma 
legislac;ao adequada, inclusive, quanto as sanc;6es de polfcia que 
sejam compatfveis as diversas realidades brasileiras, para que tal 
poder administrative possa ser aplicado. Essa legislac;ao de protec;ao 
de incendios e emergencias, como previsao das infrac;6es e 
penalidades respectivas, ha de ser a da entidade estatal que mantem 
o Corpo de Bombeiros e nao de outra de menor expressao jurfdica. 
(2006, p. 35) 

2.3.2 Legisla~ao Estadual 

Hierarquicamente, tem-se como preceito maior a Constituic;ao do Estado do 

Parana, a partir desta, as Leis estaduais, os decretos e portarias que regulamentam 

toda a estrutura e funcionamento do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do 

Parana e finalmente analisa-se o C6digo de Prevenc;ao de lncendios. 
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2.3.2.1 Constitui9ao do Estado do Parana 

No Parana, diferente da maioria dos estados brasileiros, o Corpo de 

Bombeiros ficou subordinado a Polfcia Militar, assim as miss6es e competencias 

naturalmente atribuldas a organizag6es de bombeiros aqui foram atribuldas a Pollcia 

Militar do Parana. Somente a partir da legislagao infraconstitucional fica evidenciado 

o Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana como responsavel pelos servigos 

de bombeiros. 

Assim dentre as atribuig6es que a Constituigao Estadual define como sendo 

da Polfcia Militar, fica subentendido que a execugao de atividades de defesa civil, 

prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos sao 

miss6es do Corpo de Bombeiros. 

Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida, para a preservagao da ordem 
publica e incolumidade das pessoas e do patrim6nio, pelos seguintes 
6rgaos: ·. 
I- Polfcia Civil; 

II - Polfcia Militar. 
Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia 
Militar. 
Art. 48. A Polfcia Militar, forga estadual, instituigao permanente e 
regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 
cabe a polfcia ostensiva, a preservagao da ordem publica, a 
execugao de atividades de defesa civil, prevengao e combate a 
incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de 
transito urbano e rodoviario, de florestas e de mananciais, alem de 
outras formas e fungoes definidas em lei. (PARANA, 1989) 

2.3.2.2 Lei Estadual n.0 6774n6- Organiza9ao Basica da Polfcia Militar 

Como citado no item anterior, somente na legislagao estadual ordinaria e que 

ficam claras as competencias do Corpo de Bombeiros da Pollcia Militar do Parana, 

sen do a Lei Estadual 677 4, de 08 de janeiro de 1976, denominada de Lei de 

Organizagao Basica da Polfcia Militar do Estado do Parana a que define estruturas e 

miss6es especlficas. 0 Art. 30 ja faz a divisao entre atividades policiais e atividades 

de bombeiros 

Art. 30 Os 6rgaos de execugao da Polfcia Militar constituem as 
unidades operacionais da Corporagao e sao de duas naturezas: 
I - Unidades de Polfcia Militar, assim denominadas as unidades 
operacionais, que tern a seu encargo as miss6es policiais-militares 



41 

definidas nos itens I, II, Ill e IV do artigo 2° desta Lei; 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades 
operacionais, que tem a seu encargo missoes especfficas de sua 
designac;ao definidas nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 
(PARANA, 1976) 

0 Art. 33, desta Lei refor9a a vincula<fao de subordina9ao hierarquica do 

Corpo de Bombeiros a Polfcia Militar dizendo que as unidades de Bombeiros sao 

operacionais e administrativamente subordinadas ao Comando do Corpo de 

Bombeiros, que e a responsavel perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento 

das miss6es de bombeiros em todo o Estado do Parana. 

Assim o Comando do Corpo de Bombeiros fica definido como urn dos tres 

grandes comandos da Polfcia Militar do Parana, sendo que o Art. 41 define a 

composi(fao deste grande comando, onde cria uma se(fao de estado maior 

responsavel pela area tecnica de seguran9a contra incendio e explos6es e suas 

consequencias. 

Art. 41. Os 6rgaos de direc;ao do Corpo de Bombeiros compoem a 
Comando do Corpo de Bombeiros, que compreende: 
I - Comandante; 
II - Estado-Maior; 
Ill - Ajudancia; 
IV - Divisao de Administrac;ao e Financ;as; 
V- Centro de Operac;oes de Bombeiros (COBOM); 
VI - Comissao Especial para o trato dos assuntos de prevenc;ao e 
com bate a incendios florestais. 
Paragrafo 1 o 0 Comandante do Corpo de Bombeiros sera um 
coronel da ativa do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares, em 
princfpio o mais antigo caso o escolhido nao seja o mais antigo, tera 
ele precedencia funcional sobre os demais. 
Paragrafo 2° Excepcionalmente, a criteria do Comandante-Geral, o 
Comandante do Corpo de Bombeiros podera ser um coronel da ativa 
do Quadro de Oficiais Policiais Militares. 
Paragrafo 3° 0 Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e assim 
organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) 1a Sec;ao (BM/1): assuntos relatives ao pessoal e legislac;ao; 
c) 2a Sec;ao (BM/2): assuntos relatives a informac;ao; 
d) 3a Sec;ao (BM/3): assuntos relatives a operac;oes, ensino e 
instruc;ao; 
e) 4a Sec;ao (BM/4): assuntos relatives a logfstica e a estatfstica 
f) sa Sec;ao (BM/5): assuntos civis; 
g) 6a Sec;ao (BM/6): assuntos relatives ao planejamento 
administrative e orc;amentos; 
h) 7a Sec;ao (BM/7): assuntos de seguranc;a contra incendios e de 
explosoes e suas consequencias. , 
i) 8° Sec;ao (BM/8): assuntos de defesa civil. (PARANA, 1976) 
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As competencias do Corpo de Bombeiros estao enumeradas no Art. 74 

dessa Lei, inclusive aquela que diz respeito ao presente trabalho, que e a de orientar 

tecnicamente a elaboragao da legislagao sobre prevengao contra incendios e a 

supervisao quanta as medidas de seguranga contra incendios e da instalagao de 

equipamentos. 

Art. 7 4. A Polfcia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo 
de Bombeiros, tern competencia para: 
I- emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas consequencias; 
II - supervisionar o disposto na legisla<;ao quanta as medidas de 
seguran<;a contra incendios, inclusive instala<;ao de equipamentos; 
Ill - orientar tecnicamente a elabora<;ao da legisla<;ao sobre 
preven<;ao contra incendios. (PARANA, 1976) 

2.3.2.3 Lei Estadual n.0 1943/54- C6digo da Pollcia Militar 

Essa lei com mais de cinqOenta anos de existencia e que solidificou as 

estruturas de sustentagao de toda a Polfcia Militar do Parana, por isto denominada 

como 0 C6digo da Polfcia Militar do Estado do Parana, ja trazia o Corpo de 

Bombeiros como uma unidade com caracterfsticas pr6prias e miss6es tecnicas 

diferenciadas do resto da Polfcia Militar. 

Art. 28. 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corpora<;ao, tern uma organiza<;ao especial e atribui<;6es de carater 
tecnico, cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular 
contra o fogo e outras calamidades. 
Art. 29. Administrativamente, a unidade e aut6noma para aplicar os 
meios que lhes forem atribufdos pelos 6rgaos competentes do poder 
publico. (PARANA, 1954) 

2.3.2.4 Lei Estadual n.0 13.976/02- Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros 

A Lei Estadual 13.976, de 26 de dezembro de 2002, que cria o Fundo 

Estadual do Corpo de Bombeiros, embora seja uma Lei de natureza tributaria e 

financeira, pela primeira vez tala de poder de polfcia do Corpo de Bombeiros no nfvel 

de lei ordinaria estadual e define como obrigat6rias as vistorias de prevengao contra 

incendio. Ainda que obrigat6rias as vistorias, a Lei nao da mecanismos coercitivos 

que obriguem ao cumprimento das exigencias contidas no C6digo de Prevengao de 

lncendio. Oeste modo o cumprimento s6 se da por meio de outras legislag6es, em 

sua maioria, municipais. 

Diz a Lei 13.986, em seu fundamento: 
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Cria o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar do Parana -
FUNCB, conforme especifica e adota outras providencias. 
A Assembh§ia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu 
sanciono a seguinte lei: 
Art. 1°. Fica criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros Militar 
do Parana- FUNCB,[ ... ] 
Art. 2°. Ficam criadas: 
I - as Taxas de Exercfcio do Poder de Polfcia, tendo como fato 
gerador, o exercfcio do poder de polfcia pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Parana, em rela9ao ao contribuinte, conforme discriminado 
no Anexo Unico desta Lei; e, [ ... ] 
§ 1°. Os servi9os de tranqCtilidade e/ou salubridade publicas, 
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposi9ao pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Parana, tendo como fatos geradores as 
atividades e servi9os publicos especfficos e divisfveis, indicados no 
Anexo unico desta Lei, sao de utiliza<;ao, efetiva ou potencial, 
obrigat6ria. [ ... ] 
Anexo Unico da Lei 13.976, de 26 de dezembro de 2002 
Tabela Unica- Taxas de Exercfcio do Poder de Polfcia e Taxas de 
Utiliza9ao de Servi9os Prestados [ ... ] 
2. Taxa Anual de Vistoria, Seguran<;a e Preven9ao Contra lncendio, 
Panico e Explosao 
2.1 Vistorias em Estabelecimentos Comerciais, lndustriais, 
Prestadores de Servi9os e Ediffcios com Mais de Tres Pavimentos 
[ ... ](PARANA, 2002) 

2.3.2.5 C6digo de Prevenc;ao de lncendios 

0 C6digo de Prevenctao de lncendios, criado par portaria do Comando do 

Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana estabelece requisites mfnimos de 

protectao contra incendio, tendo em vista a seguran9a de pessoas e bens, trazendo 

no artigo seguinte aqueles que se sujeitam a esse c6digo. 

Aqui ja se faz a distinctao entre edificact6es novas e antigas, nada dizendo 

sabre aquelas que ja existem, mas nao sao consideradas antigas. 

Art. 1 o - 0 presente c6digo fixa requisites m fnimos de prote<;ao contra 
incendios, exigfveis em todas as edifica96es, tendo em vista a 
seguran9a de pessoas e bens. 
Art. 2° - Estao sujeitas as exigencias deste c6digo: 
1- todas as edifica96es classificadas no Capitulo II deste c6digo, 
exceto as residencias unifamiliares; 
II - as reformas e/ou amplia96es das edifica<;6es mencionadas no 
item anterior; 
Ill - as edifica96es antigas que ainda nao possuem sistema de 
preven9ao contra incendios. (COR PO DE BOMBEI ROS DO 
PARANA, CODIGO DE PREVEN<;AO, 2001) 
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No entanto essa distingao e feita quanta a exigencia de projeto de prevengao 

de incendio conforme demonstra o c6digo; 

Art. 1 0° - Sera exigido projeto de prevenqao de incendios de todas 
as edificaq6es, conforme prescreve as regulamentaq6es do CREA
PR. 
§ 1 o_ Todas as edificaq6es novas com area igual ou superior a 1 00 
m2, exclufdas as residencias unifamiliares, deverao possuir projeto 
de prevenqao de incendios. 
§ 2° - Para as edificaq6es existentes, sera exigido projeto de 
prevenqao de incendios nas seguintes situaqoes: 
a) Edificaq6es de Risco Moderado ou Elevado, com area igual ou 
superior a 1000 m2, ou com 03 (tres) ou mais pavimentos, desde que 
nao possuam sistema preventive fixo contra incendio instalado e 
sistema de abandono de acordo com as normas vigentes; 
b) Edificaq6es de Risco Leve, com area igual ou superior a 1500 
m2, ou com 04 (quatro) ou mais pavimentos, desde que nao 
possuam sistema preventive fixo contra incendio instalado e sistema 
de abandono de acordo com as normas vigentes; 
c) Edificaq6es que forem submetidas a reforma estrutural ou 
ampliaqao de area construfda, desde que haja a necessidade de 
executar sistema fixo de prevenqao de incendio. 
d) Edificaq6es que sofrerem mudanqa de ocupaqao para local de 
reuniao de publico, onde a capacidade de publico seja igual ou maior 
que 200 pessoas; 
e) Edificaq6es com ocupaqao de risco especial: shopping center, 
lojas de departamento, instalaq6es destinadas a produqao, 
manipulaqao, deposito, armazenamento, comercio ou revenda de 
fogos de artiffcio, gases combustfveis e demais produtos de elevado 
fndice de combustibilidade e/ou explosividade; 
§ 3° - Para edificaq6es antigas, definidas no art. 169 deste c6digo, 
sera exigida a execuqao do sistema adaptado de hidrantes, ou 
similar que venha proporcionar o mfnimo indispensavel de prevenqao 
contra incendio nas seguintes situaq6es: 
a) Edificaq6es de Risco Moderado ou Elevado, com area igual ou 
superior a 1500m2 , ou com 04 (quatro) ou mais pavimentos, desde 
que nao possua sistema preventive fixo contra incendio instalado; 
b) Edificaq6es de Risco Leve, com area igual ou superior a 
2000m2

, ou com 04 (quatro) ou mais pavimentos, desde que nao 
possuam sistema preventive fixo contra incendio instalado. (CORPO 
DE BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE PREVENQAO, 2001). 

Tambem quanta a tramitagao e criada uma diferenciaqao para edificaq6es 

existentes, apesar de nao dizer nada quanta as antigas, subentendendo que para 

estas, nada e exigido. 

Art. 16 - Quando se tratar de reforma ou ampliaqao de edificaqao 
existente, o procedimento sera o seguinte: 
1 - Existindo projeto de prevenqao da parte existente e Laudo de 
Vistoria, devera ser apresentado projeto somente da parte a ser 
ampliada, e/ou da area a ser reformada; 
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II - Nao existindo o projeto de prevengao da edificagao existente, 
devera ser comprovada a construgao e/ou aprovagao da edificagao. 
Paragrafo unico - No caso do item "b" (sic) deste artigo, fica 
condicionada a apresentagao da Planta de Situagao e Estatfstica da 
prefeitura municipal local e da realizagao, pela segao competente do 
Corpo de Bombeiros, de vistoria tecnica, comprovando o 
atendimento aos requisites preventives deste c6digo. (CORPO DE 
BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE PREVEN<;AO, 2001). 

No Art. 23 o C6digo nao faz distingao alguma exigindo a todas edificagoes 

sujeitas a ele, saldas de emergencia ou meios de abandono de acordo com as 

normas brasileiras, sem estabelecer quais normas brasileiras. Cria urn dispositive 

gene rico sem estabelecer criterios. 

Art. 23 - Toda edificagao sujeita ao presente c6digo, deve possuir 
safdas de emergencia ou meios de abandono que atendam aos 
requisites estabelecidos pelas Normas brasileiras em vigor. (CORPO 
DE BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE PREVEN<;Ao, 2001). 

0 Art. 28 e taxativo: todos os estabelecimentos de reuniao de publico, 

inclusive os ja existentes, deverao se adequar a todos os artigos do presente c6digo. 

Ficam obrigados a cumprir o c6digo independente do que isto venha a custar em 

termos econ6micos e sociais. 

Ha no C6digo urn capitulo especffico conceituando o que sao edificagoes 

antigas, o que sao consideradas do interesse do patrim6nio hist6rico e as que sao 

existentes, definindo tratamento a ser dado a estas construg6es. Tecnicamente 

ficam todas as conceituag6es no mesmo capitulo como edificagoes antigas, como 

especies de urn mesmo genero. 

No Capitulo VII, Das Edificag6es Antigas, na Segao I, traz as seguintes 

conceituag6es: 

Art. 169 - Sao consideradas edificag6es antigas, todas aquelas que 
comprovadamente foram construfdas anteriormente a 1976. 
§ 1 o - Esta comprovagao sera feita atraves de apresentagao do 
certificado de vistoria e conclusao de obras (CVCO), fornecido pela 
Prefeitura local, ou de certidao do Cart6rio de Registro de lm6veis 
com a edificagao averbada. 
§ 2° - Para efeito deste artigo nao serao consideradas as edificag6es 
que tenham sido ampliadas ou reformadas posteriormente ao ano 
supracitado. [ ... ] 
Art. 171 - Sao edificag6es existentes, todas aquelas que ten ham sido 
construfdas e/ou possuam alvara de construgao emitidos e/ou 
aprovados pela Prefeitura Municipal local, anteriormente a aprovagao 
e vigencia deste c6digo. 
Paragrafo unico - As edificag6es existentes terao tratamento identico 
ao das edificag6es novas, no que se refere as exigencias de 
sistemas de protegao referenciados neste c6digo, ressalvados os 
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casos de libera<;5es anteriores efetuadas pelo Corpo de Bombeiros. 
(CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE 
PREVENQAO, 2001 ). 

No Capftulo VII, Das Edificag6es Antigas, na Sec;ao II, Das Exigencias de 

Protec;ao, Subsec;ao I, Sistema de Protec;ao contra incendio por extintores, tala sobre 

exigencias de protec;ao por extintores somente para as edificac;6es antigas 

especificadas no Art. 169. 

Art. 172 - Sera permitida a preven<;ao somente por extintores para 
edifica<;6es antigas, definidas no artigo 169, se de "Risco Leve", com 
ate tres pavimentos e area inferior a 2000m2; e, se de "Risco 
Moderado" ou "Risco Elevado", com ate tres pavimentos e area 
inferior a 1.500m2 • 

§ 1 o - Sera exigido no mfnimo 02 (dois) extintores por pavimento, 
sendo que os mesmos deverao atender a classes de fogo diferentes. 
§ 2° - Todas as demais exigencias deste regulamento, quanto aos 
artigos 54 usque 59, deverao ser atendidas. (CORPO DE 
BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE PREVENQAO, 2001). 

No Capftulo VII, Das Edificac;6es Antigas, na Sec;ao II, Das Exigencias de 

Protec;ao, Subsec;ao II, Sistema Adaptado de Protec;ao Contra lncendios por 

Hidrantes, define as exigencias tambem somente para as edificac;6es antigas 

especificadas no Art. 169. 

Art. 173 - Sera permitida a instala<;ao de sistema adaptado de 
prote<;ao contra incendios por hidrantes nas edifica<;6es antigas 
definidas no artigo 169, de uso nao industrial, nos seguintes casos, 
se de "Risco leve" ou "Risco Moderado", com 04 (quatro) ou mais 
pavimentos. 
Art. 17 4 - Este sistema devera possuir hidrante de recalque que 
podera ser de passeio ou de fachada. 
Art. 175 - A rede do sistema adaptado de prote<;ao contra incendios 
por hidrantes sera executada desde o hidrante de recalque ate o 
reservat6rio superior; devendo ser executada em tubo resistente ao 
fogo, de diametro 21/2", e respeitando os artigos 109, 110 e 111 
deste c6digo. 
Art. 176 - 0 sistema adaptado de prote<;ao contra incendios por 
hidrantes devera ser dimensionado em fun<;ao do risco, observando 
as prescri<;6es do capftulo V, se<;ao VII, subse<;ao II (Sistema Fixo de 
Prote<;ao Contra lncendios), deste c6digo. 
Paragrafo unico - Este sistema estara dispensado de comprova<;ao 
de volume e vazoes mfnimas, devendo, contudo, apresentar os 
calculos do sistema, quaisquer que sejam os resultados obtidos. 
Art. 177 - Complementando o sistema deverao ser instalados no 
mfnimo 02 (dois) extintores por pavimento, sendo 01 PO- 04 Kg e 01 
AP - 10 Lt, devendo ainda serem (sic) respeitados os artigos 58 e 
59, deste c6digo. (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO 
DE PREVENQAO, 2001 ). 
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No Capftulo VII, Das Edificag6es Antigas, na Segao II, Das Exigencias de 

Protegao, Subsegao Ill, Sistema de Protegao por Hidrantes e Extintores, da a 

definigao de exigencias para as demais edificag6es do capftulo. 

Art. 178- Todas as edifica<_;:6es antigas que nao se enquadrarem nos 
artigos 172 e 173 deste c6digo deverao ser protegidas por hidrantes 
e extintores de acordo com as normas vigentes. 
Paragrafo unico - Neste caso deverao ser cumpridas todas as 
exigencias deste c6digo. (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA, 
CODIGO DE PREVEN<;AO, 2001 ). 

0 Capftulo IX trata das vistorias definindo de que forma estas devem ser 

realizadas: 

Art. 196 - As vistorias serao efetuadas: 
I - por solicita<_;:ao do interessado, para fins de concessao de 
"Certificado de Vistoria e Conclusao de Obras", pela Prefeitura 
Municipal local; 
II - por solicita<_;:ao do interessado para fins de "Aivara de 
Funcionamento" ou "Libera<_;:ao de Uso Comercial"; 
Ill - por solicita<_;:ao do interessado para edificac;oes antigas, hist6ricas 
e/ou de interesse de preservac;ao; 
IV - por solicitac;ao de qualquer pessoa, quando se tratar de 
edificac;oes de risco iminente; 
V - por decisao do Corpo de Bombeiros; 
VI - regularmente, e conforme as leis especfficas. (CORPO DE 
BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE PREVEN<;AO, 2001 ). 

Os artigos seguintes tratam da expedigao de documentos pelo Corpo de 

Bombeiros atestando a conformidade com as exigencias, sendo para obras novas o 

Laudo de Vistoria, que pode ser final ou parcial, e de Certificado de Vistoria para as 

edificag6es existentes que estejam de acordo com o C6digo, tendo sua validade 

expirada em urn ano ou ate a proxima vistoria do Corpo de Bombeiros. 

0 Capftulo X traz as penalidades pelo nao cumprimento das exigencias, ainda 

que nao tenha condigao de execugao posto o C6digo nao ser Lei. De forma 

desconexa traz o § 5°, onde permite a concessao provis6ria de autorizagao para 

funcionamento do estabelecimento por meio de prazo para execugao de exigencias, 

desde que cumprido os requisites mfnimos de seguranga contra incendio. Nao define 

quais sao esses requisites mfnimos. 

§ 5° - 0 Corpo de Bombeiros podera, ap6s analise de cada caso, 
conceder prazo para a execuc;ao das adequa<_;:6es necessarias, 
mediante solicitac;ao do interessado, devendo obedecer o (sic) 
seguinte rito: 
a) o interessado devera encaminhar ao setor competente do CB, 

solicitac;ao de concessao de prazo para execuc;ao das 
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adequa<;:5es necessarias, em 02 (duas) vias, anexando ao pedido 
urn cronograma de execu<;:ao de obras; 

b) o Corpo de Bombeiros fara a concessao do prazo necessaria 
para a adequa<;:ao do local, prazo este nao superior a 01 (um) 
ano, e que somente sera concedido se a edifica<;:ao possuir os 
requisites mfnimos de seguran<;:a contra incendio requeridos para 
o tipo de edifica<;:ao e ocupa<;:ao; 

c) o Corpo de Bombeiros fiscalizara a execu<;:ao do cronograma de 
obras, sendo que o nao cumprimento das medidas nos prazos 
propostos acarretarao em penalidades previstas neste c6digo, 
quais sejam: Notifica<;:ao, Certificado de Reprova<;:ao e/ou 
cassa<;:ao do alvara de funcionamento pela prefeitura municipal 
local, bern como, denuncia ao Ministerio Publico; 

d) nos casos de concessao de prazo pelo respective comandante 
da OBM, para execu<;:ao das adequa<;:5es necessarias, devera 
ser emitido um offcio a Prefeitura Municipal local para a emissao 
de Alvara de Funcionamento provis6rio. 

e) o Corpo de Bombeiros, emitira o Laudo de Vistoria e/ou 
Certificado de Vistoria, somente ao final da execu<;:ao do 
cronograma de obras, quando a edifica<;:ao estiver com todos os 
requisites estabelecidos devidamente cumpridos. (CORPO DE 
BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE PREVENQAO, 2001 ). 

Finalmente, no Capftulo XI permite que casas omissos ou especiais fiquem ao 

arbftrio de comissao designada pelo comando do Corpo de Bombeiros: 

Art. 201 - Os casos omissos e/ou especiais, nao contemplados pelo 
presente c6digo, serao resolvidos por Comissao Tecnica, designada 
pelo Comandante do Corpo de Bombeiros. 
Paragrafo unico - Quando da impossibilidade tecnica de cumprimento 
de qualquer das exigencias deste c6digo, o profissional habilitado 
(responsavel tecnico), encaminhara Laudo Tecnico circunstanciado, 
acompanhado de ART, a se<;:ao competente do Corpo de Bombeiros 
da jurisdi<;:ao onde a edifica<;:ao foi construfda; juntamente com o 
estudo propondo solu<;:6es alternativas, as quais serao analisadas 
por comissao designada pelo Comando do Corpo de Bombeiros e 
que se aprovadas, serao indicadas como meio alternative de 
preven<;:ao. (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA, CODIGO DE 
PREVENQAO, 2001). 
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3 METODOLOGIA 

Nesta segao sao indicados: a caracterizagao da pesquisa, os procedimentos 

metodol6gicos necessaries para alcangar os objetivos propostos, sistematizagao e 

analise dos dados. 

3.1 CARACTERIZAQAO DA PESQUISA 

Tratando-se de urn tema de natureza jurfdica, buscou-se a comparagao entre 

a realidade tatica e os ditames legais e doutrinarios. A diferenga entre o que e e o 

que deveria ser. Para tanto toi levada a eteito uma pesquisa de cunho 

bibliogratico/documental, complementada por uma pesquisa de campo com os 

integrantes do sistema prevengao de incendio do Corpo de Bombeiros da Polfcia 

Militar do Parana. 

3.2 CO LET A DE DADOS 

Numa primeira tase buscou-se caracterizar a existencia do problema por meio 

de dados existentes na 87 do 5° Grupamento de Bombeiros, considerando o caso 

como modelo para todo o Estado, partindo de numeros de vistorias realizadas, dos 

certificados emitidos, do total de reprovagao, numero de termos de ajustamento 

tirmados e executados. 

Na tase seguinte, a busca de dados se deu em livros e revistas jurfdicas, em 

sites especializados da internet, na legislagao, na jurisprudencia e em manuais 

tecnicos, no sentido de encontrar os tundamentos que permitiram responder a 

questao problema. 

Numa terceira fase, a partir dos fundamentos encontrados, elaborou-se urn 

questionario, buscando sedimentar o entendimento e procurando saber da 

necessidade ou nao de mudangas no C6digo de Prevengao de lncendios no que 

tange as edificag6es antigas e existentes. 
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3.3 SISTEMATIZAQAO E ANALISE DOS DADOS 

Partiu-se do pressuposto que existe o conflito entre o cidadao e a 

administrac;ao publica. Em outras palavras, os estabelecimentos nao estao em 

conformidade com as normas de prevenc;ao do Corpo de Bombeiros do Parana. 

Assim devia se estabelecer na pesquisa da primeira fase uma caracterizac;ao desse 

pressuposto, dentre as milhares de vistorias esperava-se encontrar urn fndice 

significative de estabelecimentos em desconformidade com as normas. 

Quante aos dados da segunda fase, foi analisado o tratamento dado as 

edificac;6es antigas pelo C6digo de Prevenc;ao de lncendios em confronto com cada 

urn dos princfpios jurfdicos para verificar da sua conformidade constitucional e legal, 

bern como a sua adequabilidade aos princfpios gerais do direito constitucional e de 

direito administrative. 

Ja os dados da terceira fase tiveram urn valor menor e apenas complementar 

a fase anterior, posto que os entrevistados nao fossem necessariamente juristas, 

apenas tecnicos interpretes da norma. Porem foi de fundamental importancia saber 

qual a interpretac;ao que cada urn destes tern a respeito do posicionamento das 

normas em relac;ao as edificac;6es existentes. Se tecnicamente discordam qual o 

tratamento deveria ser estabelecido. 

Ao final se pretendia concluir se as normas previstas no C6digo de Prevenc;ao 

de lncendios do Corpo de Bombeiros estao ou nao de acordo com os preceitos 

constitucionais e administrativos de direito e se nao, o que poderia ser feito para 

corrigir essa situac;ao. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Neste item analisam-se os dados coletados, caracterizando o problema de 

pesquisa que se baseia no pressuposto que ha um numero significative de 

empresas irregulares com as normas de prevengao contra incendio, para partindo de 

tais numeros demonstrar que boa parte se da pelo tratamento inadequado das 

normas e da interpretagao destas em relagao as edificag6es antigas e existentes. 

4.1 BASE DE DADOS PREVFOGO 

0 pressuposto deste trabalho era o de encontrar na base de dados um 

numero significative de estabelecimentos irregulares em desconformidade com as 

normas de prevengao de incendios contidas no C6digo de Prevengao de lncendios 

do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. Essa perspectiva se 

estabeleceu a partir de trabalhos cientfficos existentes que utilizaram tais dados, 

ainda que com objetivos diferentes, usando como base o comparative dos anos de 

2004 e 2005. 

Um deles, o do Capitao Jair Pereira, do Corpo de Bombeiros da PMPR, como 

tftulo "Aspectos Legais e Doutrinarios do Poder de Polfcia do Corpo de Bombeiros 

nas Vistorias Tecnicas de Seguranga Contra lncendio e Panico", monografia 

apresentada no ano de 2006, como exigencia final para a conclusao do Curso de 

Aperfeigoamento de Oficiais Bombeiros-militares - Especializagao em Planejamento 

e Controle em Seguranga Publica, pelo convenio PMPR/UFPR - Polfcia Militar do 

Parana e Universidade Federal do Parana, tendo orientagao metodol6gica da Profa 

D~ Helena de Fatima Nunes Silva e orientagao de conteudo do autor deste trabalho. 

0 outro trabalho e o do Tenente Sandre Rodrigues Geraldo, tambem do 

Corpo de Bombeiros da PMPR, intitulado "0 SeNigo de Prevengao Contra lncendios 

na Cidade de Maringa a Luz do Direito Administrative", monografia apresentada no 

ano de 2006, na conclusao do Curso de Formulagao e Gestae de Polfticas Publicas 

realizado pela Universidade Estadual de Maringa em convenio com a Escola de 

Governo do Estado do Parana, que teve como orientador o professor Ivan Aparecido 

Ruiz, trabalho este publicado pela Universidade Federal do Parana na obra Gestao 

de Polfticas Publicas do Parana: Coletanea de Estudos, tendo como organizadores 
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Blenio Cesar Severo Peixe e outros autores, paginas 239 a 250, da editora 

progressiva. 

Esses trabalhos serviram-se de base de dados do PREVFOGO, sistema 

informatizado de controle de vistorias criado pelo Corpo de Bombeiros em convenio 

com a CELEPAR. Constatou-se, entretanto, que a confiabilidade dos dados ali 

existentes nao e plena e no aspecto da regularidade dos estabelecimentos ante as 

normas de prevengao de incendio, os dados devem ser considerados apenas como 

indicative de tendencia, sendo que o percentual de estabelecimentos irregulares nos 

anos de 2006 e 2007 pode ser ate 30% menor do que o indicado, conforme 

esclarecido pelo Sargento Castro, da 87 do Corpo de Bombeiros de Maringa, segao 

responsavel pelas vistorias de prevengao contra incendio naquela cidade. Esta 

constatagao foi confirmada tambem pelo Capitao Baranoski, da BM7 do Corpo de 

Bombeiros, segao tecnica do Estado Maior do Corpo de Bombeiros do Parana, que 

coordena todo o servigo de Prevengao no Estado e pelo Tenente Garcez, que 

participou da criagao do PREVFOGO. 

A deficiencia constatada na base de dados nao inviabiliza a pesquisa, posto 

que mesmo assim ainda e alto o numero de estabelecimentos irregulares 

encontrados nos anos de 2006 e 2007, somente na cidade de Maringa. Visando 

reforgar esta base, apresentam-se tambem dados relatives aos anos de 2004 e 2005 

publicados nas obras acima descritas, relatives a cidade de Maringa e de outras 

unidades do Parana. 

Complementando a evidenciagao do pressuposto, apresentam-se tambem, 

dados relatives ao numero de Termo de Ajustamento de Condutas que sao resultado 

de estabelecimentos irregulares que pleiteiam prazo para regularizagao, sendo que 

muitos destes nao cumpriram as condutas ajustadas. Em tese, quanto maior o 

numero de TAG (Termos de Ajustamento de Condutas) mais relevante se demonstra 

a disparidade entre o que se exige de edificag6es ja existentes e aquilo que pela 

realidade econ6mica e social, de fato, se pode cumprir. 

Assim tem-se abaixo os quadros (1, 2 e 3) com as estatfsticas obtidas pelo 

Sistema de dados do Controle de Vistorias do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar 

do Parana: 
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Municipio Vistorias Certificados %de Total %de 

de Maringa realizadas emitidos aprova~ao reprova~ao irregular 

2004 28195 9830 34,8 18365 65,1 

2005 26371 10110 38,4 16261 61,6 

2006 22071 1463 6,63 20608 93,37 

2007 23388 666 2,85 22722 97,15 

Quadro 1 DEMONSTRATIVO DE VISTORIAS REALIZADAS E CERTIFICADOS 
EMITIDOS NA CIDADE DE MARINGA ENTRE 2004 E 2007. 
FONTE: 7a Se9ao/5GB - Maringa 

Os numeros de 2004 sao os mais confiaveis, posto que foram buscados em 

outros sistemas de controle para sua confirma~ao. Os demais dados sao 

exclusivamente do PREVFOGO. 

Mesmo que se considere a margem de erro, ainda assim conclui-se que mais 

de cinquenta por cento dos estabelecimentos em Maringa encontram-se irregulares 

segundo o criteria do C6digo de Preven~ao de lnc€mdio. 

Esse quadro demonstra que a regra e a irregularidade e que 

excepcionalmente encontram-se alguns casas de conformidade com as normas 

ditadas pelo CPl. 

MUNICIPIO VISTORIAS CERTIFICADOS 0/o TOTAL % 
REALIZADAS EMIT I DOS APROV REPROV. IRREG. 

CURITIBA (*) (*) (*) (*) (*) 

PONT A 9.559 4.140 43,3 5.419 56,7 
GROSSA 

LONDRINA 19.504 2.428 12,4 17.076 87,6 

CASCAVEL 7.018 2.323 33,1 4.695 66,9 

MARINGA 28.195 9.830 34,8 18.365 65,1 

SAO JOSE (*) (*) (*) (*) (*) 
DOS PINHAIS 

FOZDO 2.580 1.991 77,2 589 22,8 
IGUACU 

PARANAGUA 2.665 2.162 81 '1 503 18,9 

MEDIA PERCENTUAL GERAL (%) 53,0 

LEGENDA: (*) Nao apurado 
Quadro 2 DEMONSTRATIVO DE VISTORIAS REALIZADAS E CERTIFICADOS 
EMITIDOS EM 2004 
FONTE: 7a Se9ao/GB e SGBI 
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MUNICIPIO VISTORIAS CERTIFICA- % TOTAL % 
REALIZADAS DOS APROV REPROV IRREG. 

EMITIDOS 
CURITIBA (*) (*) (*) (*) (*) 
PONT A 10.229 6.599 64,5 3.630 35,5 
GROSSA 

LONDRINA 38.425 9.405 24,5 29.020 75,5 

CASCAVEL 10.395 3.822 36,8 6.573 63,2 

MARINGA 26.371 10.110 38,4 16.261 61,6 

SAO JOSE (*) (*) (*) (*) (*) 
DOS PINHAIS 

FOZDO 6.730 3.701 55,0 3.029 45,0 
IGUA<;U 

PARANAGUA 3.952 2.358 59,7 1.594 40,3 

MEDIA PERCENTUAL GERAL (%) 53,5 
-LEGENDA: (*) Nao apurado 

Quadro3 DEMONSTRATIVO DE VISTORIAS REALIZADAS E CERTIFICADOS EMITIDOS 
EM 2005 
FONTE: ya SEQAO/GB E SGBI 

0 mesmo acontece em todo o resto do Estado, ainda que dada a falta de 

confiabilidade do sistema, nao seja posslvel a certeza em razao da disparidade de 

dados em relagao a regi6es diferentes, algumas apresentando Indices superiores a 

sessenta por cento de aprovagao, enquanto outras apresentam Indices inferiores a 

vinte e cinco por cento. 

Para o presente estudo o importante e demonstrar que o numero de 

aprovagao e baixo e que isso indica falha no sistema, que entre a regra e a realidade 

existe uma incompatibilidade insuperavel. 

4.2 TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Segundo o Ten-Gel BM Geraldo Domaneschi, Comandante do 4° 

Grupamento de Bombeiros, sediado em Cascavel, em recente trabalho monografico 

de conclusao do Curso Superior de Pollcia (CSP/2006), realizado atraves do 

convenio UFPR/PMPR, no Estado do Parana, cujo tema "Aplicagao do Ajustamento 

de Conduta na Prevengao", o Termo de Ajustamento passou a ser utilizado pelo 
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Corpo de Bombeiros do Parana como forma de garantir a efetividade das normas de 

prevengao. 

De forma simples e brilhantemente aduzida expos que o Compromisso de 

Ajustamento de Conduta, denominagao legal deste institute criado atraves do Art. 

113 da Lei no. 8.069/90 (C6digo de Defesa do Consumidor), ao inserir o § 6° ao Art. 

so da Lei no. 7.347/8S (Lei da Agao Civil Publica), reconhecendo a legitimidade de 

alguns 6rgaos publicos a tomarem compromisso de ajustamento de conduta, com 

eficacia de tftulo executive extrajudicial. 

Destarte tal medida, inicialmente, permitiu ao Ministerio Publico, nos casos 

em que seriam aplicaveis a agao civil publica, celebrar o ajustamento de conduta 

com eficacia de tftulo extrajudicial, motivado pela possibilidade de dano aos 

interesses difusos e coletivos, notadamente na area do meio-ambiente. 

Decorre entao, que o CB, descortinando uma possibilidade a inteligencia dos 

Art. so, § 6°, da Lei no 7.347/8S, passou a adotar este instrumento na prevengao 

como medida para obrigar os proprietaries de edificag6es antigas a regularizarem a 

situagao de acordo com as normas atuais. 

De fato, o resultado experimentado trouxe urn novo f61ego em relagao a 
efetividade da regularizagao de urn consideravel percentual de estabelecimentos, na 

sua maioria privados, que por meio do ajustamento de condutas, se habilitaram ao 

cumprimento das exigencias normativas. 

Partindo-se de uma proposta tecnica coerente, diante de diversos itens de 

seguranga em desacordo com as normas, podera o interessado propor urn 

cronograma, seguindo alguns criterios de prioridades estabelecidas por meio de 

parecer de uma Comissao Tecnica, cujos termos constarao de urn ajustamento de 

conduta, estabelecendo-se prazo para cumprimento de todas as exigencias, de 

forma a que o empresario possa atingir essa regularizagao de forma gradual e que 

nao pese tanto no orgamento anual da empresa, pois, sera urn investimento 

necessaria. 

De acordo com dados colhidos junto a 87 do so GB, Maringa, desde 

dezembro de 2003 que o Grupamento vern se utilizando desse instrumento como 

forma de induzir o cumprimento das normas de prevengao. Desde entao ja foram 

assinados 398 Termos de Ajustamento de Conduta em toda a area de circunscrigao 

daquele Grupamento de Bombeiros que abrange 144 municfpios do noroeste do 

Parana. Do total assinado desde o infcio, 196 ja venceram o prazo sem o 
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cumprimento total das obrigac;oes, muitos foram notificados e encaminhados a 

Procuradoria Geral do Estado para execuc;ao da Clausula Penal, pelo 

inadimplemento das obrigac;6es pactuadas. Dos demais, ou foram conclufdos, ou 

receberam novo prazo em decorrencia de circunstancias aceitas pela comissao 

tecnica do Grupamento. 

0 Termo de Ajustamento tern sido aplicado em regra somente as edificac;6es 

existentes. Esse elevado numero apresentado demonstra a grande dificuldade vivida 

pelos empresarios em tentar adequar as edificac;oes as exigencias estabelecidas 

pelo C6digo de Prevenc;ao de lncendio. Este fato por si s6 ja justificaria o presente 

estudo. 

A 16gica da regra e que a maioria esteja de acordo com ela, quando a maioria 

se encontra fora dela significa que essa regra nao funciona, posto contrariar a maior 

parte do interesse publico. 

0 fator que contribui para esses numeros e o fato de a emissao do Certificado 

de Vistoria s6 permitir o carater absolute, ou o estabelecimento esta totalmente de 

acordo com as normas e recebe o CV ou nao recebe nada, nao ha meio termo nem 

o "quase", de acordo com as normas. 

4.3 0 SISTEMA DE PREVENQAO DE INCENDIO E OS PRINCfPIOS 

FUNDAMENTAlS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

Aqui se analisa a adequabilidade do Sistema de Prevenc;ao de lncendio do 

Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana aos princfpios fundamentais de 

direito constitucional pesquisados e trazidos ao bojo do presente trabalho. 

E fundamental entender que Sistema de Prevenc;ao de lncendio implica em 

toda a estrutura de normatizac;ao e fiscalizac;ao dos aspectos de seguranc;a contra 

incendio e panico do Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. Envolve 

legislac;ao, normas empregadas, vistorias, orientac;6es, fiscalizac;ao, pareceres 

tecnicos e todos os formularies previstos e utilizados com a finalidade de prevenir 

incendios e panico ou minimizar as suas consequencias. 

A preservac;ao de vidas e de bens fundamenta por si s6 a necessidade da 

existencia do Corpo de Bombeiros como urn dos 6rgaos do Estado com essa missao 

e, objetivando o cumprimento da missao, e de importancia vital a normatizac;ao 

tecnica como urn dos instrumentos de tal realizac;ao. Fica evidente, que o Estado 
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tem o dever de criar leis que regulamentem as rela96es humanas, limitando-as em 

beneffcio da vida e ate mesmo na garantia da preserva9ao da especie humana. 

Sob este aspecto parece que o tratamento dado as edifica96es antigas e 

existentes carece de avan9os tecnicos que efetivamente deem garantias a vida do 

cidadao. Todavia nao se pode negar os avan9os em seguran9a contra incendio, as 

constru96es sao a cada dia mais seguras, sejam pelos materiais empregados na 

constructao, sejam pelas caracterfsticas construturais. 

A garantia do direito a propriedade tambem esta contemplada no Sistema de 

Prevenctao de lncendio, posto que as normas reconhectam a necessidade de 

limita9ao do uso da propriedade privada em beneffcio da seguran9a desta mesma 

propriedade, das demais e do interesse comum. 

0 art. 1 o do CPI deixa bem claro os interesses a serem por ele protegidos e 

ali fica claro que sao vidas e bens. Pode-se dizer que no que se trata de defender a 

vida e bens, o sistema normative esta adequado aos princfpios constitucionais. 

Porem aqui e necessario lembrar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, ja 

trazido ao presente trabalho, de que a limita9ao ao direito de propriedade, realizado 

pela limita9ao administrativa deve ir tao somente aonde o interesse publico exigir, 

nao podendo ir alem sob pena de estar contrariando este proprio interesse. Deve-se 

buscar tudo o que seja do interesse publico, jamais indo alem, pois qualquer 

excesso e contrario a este mesmo interesse publico. 

Saber encontrar a justa medida do interesse publico e o segredo para que 

medidas de justicta sejam tomadas. Ao se normatizar ou aplicar as normas de 

preven9ao e essencial verificar se as limita96es administrativas, aqui entendidas 

como a obriga9ao de fazer ou deixar de fazer em rela9ao ao uso e gozo da 

propriedade por parte do seu titular, atendem o interesse publico. 0 legislador e o 

interprete da norma correm riscos de serem induzidos a atenderem interesses 

particulares quando exigem mais ou menos do que espera o interesse publico. 

Ao se exigir, num determinado momento, que se troquem todas as 

mangueiras de incendio por um novo tipo, porque as normas a partir daquele 

momento determinam que este tipo e mais seguro, pode na verdade ser que os 

interesses maiores sejam os do fabricante de mangueiras e nao o interesse publico, 

ainda que fique provada a maior eficiencia deste novo tipo. A questao e avaliar o 

quanto ele melhora a seguran9a contra incendio e o quanto vai custar a economia 

da sociedade e o custo social desta medida. Deve-se ter em conta o custo beneffcio 
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de cada alterac;ao da norma e seu impacto na sociedade, antes de se fazer dela 

uma medida coercitiva. 

Viver e pela propria natureza correr riscos. 0 interesse publico exige que os 

riscos sejam calculados e reduzidos ao mfnimo possfvel. Ele nao tern como objetivo 

o risco zero. Nesse aspecto e precise um estudo pormenorizado da norma para que 

se reduzam as consequencias maleficas dos varies excesses do C6digo de 

Prevenc;ao de lncendio e principalmente da aplicac;ao inadequada pela formac;ao 

deficiente dos interpretes da norma. Aqui nao cabe enumerar os aspectos 

inadequados da norma, mas tao somente constatar que eles existem e nao sao 

poucos. 

E no princfpio da seguranc;a jurfdica que o sistema mais deixa a desejar, pais 

acaba por tratar casuisticamente toda e qualquer edificac;ao existente ao nao 

respeitar o direito adquirido e o ato jurfdico perfeito. 0 C6digo traz 199 artigos de 

regra, que se nao abrangem todos os aspectos, sao pelo menos coerentes naquilo 

que regulam, no entanto nos dois ultimos artigos desconsidera tudo o que foi 

anteriormente estabelecido para deixar ao alvedrio de alguns decidirem o que deve 

ou nao ser exigido. Obviamente nao pode a norma prever todas as situac;6es 

possfveis, mas e preferfvel criar menos rigor para todos, a permitir decis6es 

extremamente personalizadas. 

Essa "brecha" na norma faz com que todos busquem tratar sua situac;ao como 

um caso "especial" para se enquadrar naquela previsao normativa, praticamente 

tornando regra o que deveria ser excec;ao, sobrecarregando aqueles setores que 

deveriam analisar os casas que realmente fossem especiais. 

Outro caso e daqueles que ja receberam o Certificado de Vistoria no passado 

par estarem de acordo com as normas entao vigentes. Historicamente, no Parana, 

ate 1976, nao havia preocupac;ao com as exigencias de prevenc;ao de incendios as 

edificac;6es existentes. 0 fato e que ate entao as normas do Corpo de Bombeiros 

tinham um carater meramente orientativo, nao havendo meios de coercibilidade, 

assim servia tanto para novas edificac;6es como as entao existentes. Normalmente 

as regras das seguradoras eram mais rfgidas e compensava as empresas investirem 

em seguranc;a contra incendio no sentido de protegerem a edificac;ao visando 

diminuir o premia do seguro. 

Foi a partir daquele ana que as normas passaram a fazer exigencias 

diferenciadas entre edificac;6es novas e existentes, justamente porque nos C6digos 
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de Posturas de alguns municfpios paranaenses os "habite-se" e os "alvaras de 

funcionamento" passaram a ficar condicionados a previa "liberagao do Corpo de 

Bombeiros". Assim nasce a denominagao "edificagao antiga" definida como aquela 

construfda anteriormente a 1976, que naquele ano correspondia a todas as 

edificag6es existentes. 

0 C6digo respeita aquela condigao das edificag6es anteriores a 1 976, que 

nao tinham exigencia nenhuma quanto ao sistema fixo de protegao contra incendios 

e as que sao existentes, mas foram construfdas posteriormente aquele ano. Todavia 

nao da o tratamento adequado, posto que devesse ser mais minucioso quanto ao 

que exigir ou nao de tais edificag6es. Da forma que se encontra, permite urn alto 

grau de subjetividade no tratamento, o que gera grande inseguranga jurfdica e 

tratamento diferenciados conforme a regiao do estado, como ficara demonstrado na 

analise da pesquisa de campo mais adiante. 

Assim fica juridicamente comprovada a necessidade de corrigir ao maximo os 

aspectos do sistema que permitem a subjetividade, exigindo das edificag6es 

existentes, sejam elas antigas ou nao, aquilo que realmente e essencial: tao 

somente a preservagao da vida. 

4.4 0 SISTEMA DE PREVENQAO DE INCENDIO E OS PRINCfPIOS GERAIS DO 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

Com base na literatura pesquisada que fundamenta o presente trabalho, 

analisa-se a adequabilidade do sistema de prevengao de incendio ante os princfpios 

gerais do direito administrative. Aqui se testa a juridicidade do sistema normative em 

relagao ao princfpio da supremacia do interesse publico sobre o particular, ao 

princfpio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da 

eficiencia, da razoabilidade e proporcionalidade. 

A norma para nao ter sua validade facilmente contestada e para fazer, 

verdadeiramente, justiga, deve obedecer rigidamente todos os princfpios de direito 

administrative aqui enumerados. 

Dos princfpios de direito administrative, aquele que da sustentabilidade a 
forga de agao das atividades preventivas e normativas do Corpo de Bombeiros e o 

princfpio da supremacia do interesse publico sobre o particular, baseado nesse 
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princfpio que e possfvel a limitac;ao administrativa da propriedade particular 

buscando a seguranc;a das pessoas e bens. Sob este aspecto a norma pode 

avanc;ar mais ainda tornando mais coercitivas ainda, medidas que nao tem obtido 

tanta eficacia em razao da falta de um poder de polfcia mais efetivo. 

0 princfpio da legalidade e 0 princfpio do direito administrative que da 

garantia ao direito constitucional da seguranc;a jurfdica. Quanta mais adequadas a 

este princfpio estiverem as ac;oes das atividades de prevenc;ao de incendio, maiores 

serao as garantias a seguranc;a jurfdica do cidadao. 

Estudaram-se, no capftulo da legislac;ao, todos os aspectos legais que 

fundamentam a existencia da corporac;ao, bem como sua missao e atividade. 

Verificam-se ali falhas legislativas que de certa forma comprometem a legalidade 

das ac;oes praticadas pelo Corpo de Bombeiros. A necessidade e legitimidade da 

existencia de uma legislac;ao de prevenc;ao contra incendio e panico a ser fiscalizada 

pelo Corpo de Bombeiros fica evidente como instrumento para realizar a missao de 

prevenc;ao de incendios. Nao ha duvidas de que seja o Corpo de Bombeiros o 6rgao 

responsavel pela fiscalizac;ao das normas de prevenc;ao contra incendio e panico, 

como especifica o art. 74 da Lei de Organizac;ao Basica da PMPR, Lei Estadual n.0 

6774/76, quando diz em seu inciso II -que compete a Polfcia Militar do Estado do 

Parana, atraves do seu Corpo de Bombeiros supervisionar o disposto na legislac;ao 

quanta as medidas de seguranc;a contra incendios, inclusive instalac;ao de 

equipamentos. Tal dispositive e complementado pelo disposto no anexo unico da Lei 

n° 13.976 datada 26 de dezembro de 2002, item 2.1' que determina vistoria em 

estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de servic;os e ediffcios com 

mais de tres pavimentos. No entanto nao permite que o Corpo de Bombeiros legisle 

a respeito de prevenc;ao contra incendio e panico ao estabelecer no inciso Ill que 

cabe ao mesmo 6rgao orientar tecnicamente a elaborac;ao da legislac;ao sabre 

prevenc;ao contra incendios. 

Assim, o C6digo de prevenc;ao ser editado por diretriz do Comando do Corpo 

de Bombeiros nao tem efeito erga omnis, o que, em outras palavras, significa que 

qualquer exigencia feita exclusivamente com base no CPI e ilegal e, portanto, 

arbitraria. Do mesmo modo, a existencia e as decis6es das comissoes tecnicas nao 

passam de assessoramento do Comando. 0 que permite alguma forc;a de lei ao CPI 

e o fato de algumas legislac;oes estaduais e municipais fazerem remissao generica 

as normas do Corpo de Bombeiros (norma em branco) e este ser um 6rgao de 
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respeitada credibilidade. Ainda e importante ressaltar que essas referidas Leis nao 

tern o condao de legalizar o Corpo de Bombeiros como 6rgao normatizador. E 
necessario, para tanto, que parta do chefe do poder executivo projeto de lei que 

defina claramente o poder normatizador do Corpo de Bombeiros e que faga mengao 

a uma comissao tecnica com poderes para decidir os casos de omissao da norma. 

0 princfpio da moralidade e respeitado pelo sistema, pois se percebe a 

intengao de agir em prol do interesse publico, intengao esta manifestada pelas 

liderangas do sistema. Todavia o sistema e procurado por alguns profissionais e 

empresarios inescrupulosos, que muitas das vezes juntam falsas provas de 

inviabilidade tecnica da execugao de determinadas exigencias, aproveitando-se da 

dubiedade de alguns dispositivos da norma, levando assim o sistema a tomar 

decis6es nem sempre as mais corretas. 

Quanto ao princfpio da impessoalidade, a norma esta perfeitamente 

adequada, uma vez que ela e criada para gerar efeitos sobre todos quantos se 

enquadrem nos seus dispositivos. Ja os aplicadores da norma correm o risco de em 

suas decis6es serem parciais, posto que a norma abra espago para decidir conforme 

o caso sem ao menos balizar, ainda que minimamente, tal decisao. 

Na falta de publicidade das mudangas normativas e nas decis6es segundo o 

art. 201 do CPI, esta a maior gravidade nas ag6es do sistema. As normas comegam 

a ser interpretadas em epocas diferentes nos grupamentos e as decis6es das 

comiss6es tecnicas nao sao dadas ao conhecimento dos demais. E com certeza 

uma falha que precisa ser urgentemente corrigida. 

Se o princfpio da eficiencia for analisado pela quantidade de ag6es no sentido 

de fiscalizar o sistema preventive e notificar irregularidades, o sistema atende 

perfeitamente este princfpio. Porem sob o prisma da eficacia e efetividade seus 

resultados sao pffios, pois se as normas de prevengao de incendio estao corretas 

em exigir das edificag6es existentes o mesmo que para edificag6es novas, o 

sistema nao consegue resultados, pois tern se obrigado a permitir o funcionamento a 

tftulo precario por um ano atraves do Termo de Ajustamento de Conduta e ao final 

desse prazo, nao renovando a autorizagao para funcionamento a atividade fecha ou 

muda de local, ou seja, boa parte das vezes 0 sistema de prevengao contra incendio 

nao e executado, apenas o empresario ganha tempo como uma alternativa. 

Sob o pretexto de atender o princfpio da razoabilidade e da proporcionalidade 

pode correr-se o risco de se cometer ilegalidade. Por isso os interpretes da norma 
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devem estudar cuidadosamente estes princfpios em conformidade com o da 

legalidade e o da supremacia do interesse publico sabre o particular. A norma da 

grande abertura para utilizagao do princfpio da razoabilidade, principalmente no que 

diz respeito a edificag6es antigas ou existentes. Deve, no entanto, trazer urn 

balizamento e urn detalhamento mais aprofundado das condig6es para que permita 

que decis6es ocorram de modo uniforme em todo o estado, independente da regiao. 

A utilizagao destes princfpios diz respeito a todos os nfveis do sistema, no entanto o 

seu efetivo emprego deve ser aplicado pelas comiss6es tecnicas, que par serem 

6rgaos colegiados, correm menores riscos de ilegalidades. 

4.5 DIAGNOSTICO TECNICO DO SETOR DE VISTORIAS 

Ainda que este trabalho tenha natureza eminentemente jurfdica, o direito nao 

teria razao de ser se nao fosse aplicado a realidade fatica. Com base nesse 

argumento e que foi realizada a pesquisa de campo para verificar se os 

fundamentos doutrinarios do direito encontrados como suporte a tese defendida, 

estariam em consonancia com os anseios dos aplicadores da norma e com suas 

experiencias vividas na area. 

Buscou-se o posicionamento das diversas regi6es, areas e nfveis do setor em 

todo o estado, para que se tivesse a opiniao geral sabre o pensamento e 

interpretagao a respeito das edificag6es antigas e existentes. 

Foi aplicado o questionario, conforme apendice A, aos chefes das oito 

divis6es operacionais do Corpo de Bombeiros; a urn membra da comissao tecnica 

de cada uma dessas divis6es e a tres vistoriadores, totalizando cinco questionarios 

por unidade, num total de quarenta. 

Das oito quest6es existentes no questionario, as tres primeiras visavam tragar 

o perfil do tecnico avaliado, definindo o nfvel de competencia, o tempo de 

experiencia e a formagao extra-corporagao, fatores estes que teoricamente 

interferem na visao que o indivfduo tern da atividade. 
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4.5.1 Tratamento dado as Edificacoes Existentes ou Antigas 

Esta foi uma questao fechada em duas alternativas para verificar o que ocorre 

na pratica, independentemente, do que diz o c6digo em relagao ao tema ora tratado. 

Esperava-se que apenas oito respostas correspondentes aos membros das 

comissoes tecnicas dissessem que davam tratamento diferenciado obedecendo a 
intengao do CPl. Nao foi o que ocorreu, como se pode ver no grafico abaixo: 
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GRAFICO 1: TRATAMENTO DADO AS EDIFICA<;OES EXISTENTES OU ANTIGAS 
FONTE: AUTOR 

Esperava-se que todos os vistoriadores e mesmo os chefes de segao nao se 

preocupassem com a diferenciagao e que o tratamento fosse igual ao definido pelo 

C6digo. Era esperado que fizessem as mesmas exigencias, partindo do proprietario 

ou de seu representante a solicitagao para urn tratamento diferente a ser apreciado 

pela comissao tecnica, atendendo··o que preve o CPl. 

Se nao for levado em conta o posicionamento da comissao tecnica que 

obrigatoriamente deve dar urn tratamento diferenciado, as demais posigoes se 

dividem em aproximadamente cinquenta por cento. Dos vistoriadores, catorze 

responderam que dao tratamento igual a todas as vistorias, enquanto que dez 

responderam que tratam as edificagoes antigas ou existentes de modo diferenciado. 

Dos chefes de segao, tres responderam que dao tratamento igual e cinco 

responderam que dao tratamento diferenciado, demonstrando assim que nao ha 

uma padronizagao de entendimento. Mesmo dentro do mesmo grupamento houve 

entendimentos diferentes entre os vistoriadores. 

Ja os membros de comissoes tecnicas parecem ter clareza de sua fungao, 

enquanto 0 posicionamento daqueles que tern formagao juridica e a de tratamento 
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nao poderiam ter tal entendimento. 

4.5.2 Competencia para Dispensar Exigencias 
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Esta tambem foi uma questao fechada, porem com tres alternativas visando 

confirmar o posicionamento da questao anterior, de forma que ainda que a resposta 

tenha sido no sentido de dar tratamento diferenciado, todos entendessem que este 

tratamento seria de competencia exclusiva da comissao tecnica. Assim era esperado 

que a unanimidade das respostas dissesse que a competencia para dispensar 

exigencias fosse exclusivamente da comissao tecnica. Nao foi o que ocorreu, como 

se pode ver no grafico abaixo: 
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GRAFICO 2: COMPETENCIA PARA DISPENSAR EXIGENCIAS 
FONTE: AUTOR 

VISTORIADOR 

Ainda que se esperasse que todos respondessem que a competencia para 

dispensar exigencias seria exclusivamente da comissao tecnica, oitenta e dais por 

cento tem este entendimento, cinco vistoriadores responderam que o chefe da segao 

tambem poderia e um vistoriador respondeu que tal fungao poderia ser exercida por 

vistoriadores. A unica resposta destoante com a questao anterior foi a de um 

membra da Comissao Tecnica com 11 a nos de experiencia na area que disse que o 

chefe da segao tambem poderia dispensar exigencias de acordo com o CPl. 
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4.5.3 Clareza do CPI quanta as Edificac;oes Existentes ou Antigas 

Nesta questao aberta buscou-se saber a opiniao quanta a facilidade de 

interpreta9ao dos dispositivos do C6digo relatives as edifica96es antigas e as 

existentes. Dos quarenta questionarios, um vistoriador nao deu resposta a esta 

questao, deixando em branco. No total foram vinte e sete respostas no sentido de 

dificuldades de interpreta9ao e doze responderam que o c6digo e claro a esse 

respeito. Dos que entendem a clareza da norma nove sao vistoriadores, um chefe de 

se9ao e tres membros da comissao tecnica. Os questionarios do 2° Grupamento 

foram unanimes em afirmar a clareza do CPl. 

Dos chefes de se9ao que responderam que o c6digo nao e claro, um deles, 

com quatro anos de experiencia na area e sem forma9ao jurfdica, diz que quanta as 

edifica96es existentes, nao fica bem clara se estas devem atender integralmente as 

exigencias de central de GLP e safdas de emergencias. Outro, com dais meses na 

area, afirma que com rela9ao as edifica96es antigas faltam alguns esclarecimentos. 

Outro, com cinco anos de experiencia, afirma que o c6digo a esse respeito da 

somente as linhas gerais, deixando um leque muito amplo para a discricionariedade, 

de forma que profissionais que atuam em varias unidades ficam fazendo 

compara96es entre os chefes de 87 das diversas unidades e questionando a falta de 

padroniza9ao. Afirma que esse fato da margem a muitas reclamact6es e 

constrangimentos. Outro, com oito anos de experiencia, ressalta a incompatibilidade 

ante o fato das legisla96es municipais serem diferentes em todo o Estado. Misturam

se as condi96es de regulariza9ao de obras com quest6es comerciais. 0 mais 

experiente, com dez anos na area e com forma9ao jurfdica afirma que o CPI nao 

trata de forma conclusiva todos os quesitos relatives as edifica96es antigas, porque 

cada caso e diferente, ou seja, nao existe padroniza9ao de constru9ao. 

Dos cinco membros de comissao tecnica que responderam afirmando que o 

CPI nao e claro quanta ao tratamento dado as edifica96es antigas ou existentes, um 

deles com onze anos de experiencia na area, afirma que a clareza e parcial posto 

deixar ao criteria do vistoriador ou chefe da se9ao tamar a decisao. Outro, com seis 

anos de experiencia, afirma que nao e claro por nao estabelecer exatamente o que 

pode ser dispensado tecnicamente. Um terceiro afirmou apenas que nao, sem 

justificar. 
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Resumindo as afirmag6es dos vistoriadores que alegam a falta de clareza do 

c6digo, dizem que ele poderia melhorar quanto aos detalhes de piso e distancias a 

percorrer, que ele diferencia a edificac;ao antiga, mas nao exclui a necessidade de 

prevenc;ao, confundindo os cidadaos de um modo geral. Ele poderia ser mais 

especffico quanto as cobranc;as no que diz respeito a quest6es estruturais das 

edificag6es, sendo que a falta de clareza permite interpretag6es diferenciadas para 

situag6es semelhantes, um deles, diz ainda, que deveria ser mais minucioso em se 

tratando de metragem para exigencia de projeto de prevenc;ao de incendio. 

Boa parte dos vistoriadores nao justificou sua resposta, ainda que para estes 

o C6digo nao fac;a diferenciagao entre obra nova ou existente, posto que devam ao 

vistoriar cobrar todas as exigencias. No entanto alguns vao alem e raciocinam de 

forma 16gica, levando em considerac;ao nao somente aspectos tecnicos de 

seguranc;a contra incendio, mas analisando a viabilidade tecnica e econ6mica do 

cumprimento das exigencias. 

4.5.4 Dificuldades quanta as Edificac;oes Existentes ou Antigas 

Essa questao buscou complementar a anterior, na busca de confirmac;ao de 

coerencia de posicionamento. A intenc;ao foi a de saber se no dia a dia das 

atividades encontram-se dificuldades em saber o que exigir das edificag6es antigas 

ou das existentes. Esperava-se que somente os membros das comiss6es tecnicas 

respondessem afirmando que encontram dificuldades, posto que aos demais nao 

coubesse a preocupagao em fazer essa diferenciac;ao. Todavia, dos quarenta 

questionarios, vinte e cinco responderam que encontram dificuldades e quinze 

afirmaram que nao encontram dificuldades. 

Sete chafes de setor responderam que encontram dificuldades no que diz 

respeito a adequac;ao das edificag6es existentes as normas. 0 chefe do setor do 

segundo grupamento que tern tres anos de experiencia na area, com experiencia 

jurfdica, respondeu que a norma e clara, porem encontra dificuldades de aplica9ao 

desta porque obriga as edificac;6es existentes ou antigas, quando sofrem qualquer 

alterac;ao a se enquadrarem ao c6digo atual, o que em muitos casos e tecnicamente 

e economicamente inviavel. No caso do quarto grupamento o problema se da com 

edificag6es que possuem PPI e LV, porem nao atendem as normas em vigor. Fator 

semelhante acontece no terceiro grupamento. No quinto grupamento o chefe do 
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setor atribui, os problemas encontrados a falta de uniformizagao no tratamento das 

edificag6es existentes e fora das normas. 0 chefe do setor no primeiro grupamento, 

diz sentir dificuldades no enquadramento face posturas municipais. No segundo 

subgrupamento independents o chefe do setor, com dais anos e meio na area, 

entende que o CPI e omisso em varios aspectos e pobre nos outros, provocando 

morosidade e transtornos administrativos na tentativa das solug6es do problema. Ja 

no sexto grupamento a dificuldade e com relagao aos itens de exigencia de projeto 

para edificag6es que ja receberam CVCO. 

Apenas urn chefe de setor afirmou nao ter encontrado dificuldades ate agora 

pelo fato de estar a somente dais meses na segao. 

Os membros das comiss6es tecnicas de grupamentos dividiram-se nas 

respostas. Dais afirmam encontrar dificuldades e quatro dizem nao ter dificuldades. 

Na opiniao do membra da comissao tecnica do quinto grupamento, com vinte anos 

de experiencia na area e com formagao jurfdica, as dificuldades sao da essencia da 

fungao da comissao tecnica, portanto nao se pode falar em dificuldades. No mesmo 

sentido se posicionam os membros do terceiro e quarto grupamentos. 0 do segundo 

subgrupamento nao teceu comentarios. No segundo grupamento encontra 

dificuldades pelo municipio ter quase duzentos anos e alem de existentes e antigas, 

ha tambem ediffcios tombados pelo patrimonio hist6rico. Dais membros de comissao 

nao responderam a esta questao. 

Dais tergos dos vistoriadores afirmam encontrar dificuldades e os demais, 

nao. Resumindo o posicionamento dos vistoriadores temos as seguintes afirmag6es: 

devido a erros de vistoria no passado fica diffcil convencer o proprietario sabre a 

necessidade de adequagao, encontram-se dificuldades em locais ja vistoriados cujas 

exigencias feitas no passado ate agora nao foram cumpridas, alguma se da por falta 

de comprovagao da idade da edificagao, a de fazer o proprietario entender que 

mesmo sendo existente a edificagao precisa se adequar as normas, alguma outra 

dificuldade por encontrar nos locais de vistoria situag6es nao previstas, como escada 

em leque, piso e corrimao em madeira, falta de espago ffsico para central de GLP e 

outras adaptag6es, escada estreita e sem meios de escoamento. 

Fica evidente a necessidade de uma polftica de padronizagao de 

entendimentos e urn maior detalhamento do C6digo para reduzir as dificuldades e 

evitar falhas nas orientag6es. 
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4.5.5 Tratamento a ser dado as Edificac;oes Existentes ou Antigas 

A ultima questao faz o fechamento das anteriores, visando atingir o ultimo 

objetivo especffico deste trabalho. Baseando-se na expectativa de que as quest6es 

anteriores seriam respondidas no sentido de deficiencias do C6digo no tocante a 

edificac;oes antigas, solicitaram-se atraves de uma questao aberta, sugest6es de 

alterac;ao do C6digo no sentido de facilitar as orientac;oes quanto a exigencias para 

edificac;6es existentes ou antigas. 

As respostas na sua quase totalidade foram no sentido de aprofundamento do 

tema, buscando detalhar ao maximo possfvel, de modo a reduzir a 

discricionariedade, aumentando a seguranc;a jurfdica. 0 chefe do setor do quinto 

grupamento sugere que a legislac;ao deva conter mecanismos que permitam urn 

estudo de viabilidade tecnica diferenciada. 

0 chefe do setor do quarto grupamento sugere que se mantenham as 

caracterfsticas dos projetos aprovados anteriormente, seja pelo Corpo de 

Bombeiros, seja pela prefeitura municipal, salvo algumas ocupac;6es, tais como 

locais de reuniao de publico, que devem atender integralmente as normas vigentes. 

No terceiro grupamento o chefe do setor sugere que deveria ocorrer uma 

padronizac;ao nos procedimentos com urn rol taxativo de situac;6es e solw;:oes, o 

mais completo possfvel, vinculando o setor a procedimentos especfficos e deixar a 

discricionariedade ao mfnimo possfvel e sempre para a comissao. 

0 chefe do setor do segundo grupamento sugere que as edificac;6es 

existentes ou antigas que possufssem liberac;ao regularmente concedida pelo Corpo 

de Bombeiros deveriam ter parametres reduzidos de exigencias quando da reforma 

ou mudanc;a de ocupac;ao. 

0 chefe do setor do primeiro grupamento sugere que se enquadramento 

diferenciado face o seu ano de construc;ao com a devida legislac;ao aplicavel a 

epoca, no entanto, possibilitando a inserc;ao de novas exigencias em prol da 

seguranc;a. 

No segundo subgrupamento independents o chefe do setor acrescenta que o 

tratamento deve ser especial, nao podendo, jamais, desconsiderar o fator 

seguranc;a. Diz que existem casos em que as caracterfsticas existentes nao 

possibilitam as opc;6es proporcionadas pelo CPl. Nao podendo ser ignorada a figura 

do "empresario" (sic) que visa o lucro e, nem sempre, esta sensfvel as mudanc;as 
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necessarias (gastos). Conclui que: ou se acha uma solugao viavel para ambos, ou 

ter-se-a que fazer de conta que aquela edificagao antiga nao existe. Finalmente, 

acrescenta que presenciou pouqufssimas atitudes do Ministerio Publico. 

0 membra da comissao tecnica do segundo grupamento entende que o 

criteria adotado pelo C6digo atual abrange as realidades existentes e a possibilidade 

de se decidir atraves de uma comissao tecnica os casas agravantes, sendo este urn 

meio eficiente para se chegar a uma prevengao ideal. 

0 membra da comissao tecnica do quarto grupamento sugere que se respeite 

o que foi aprovado a epoca com relagao as edificag6es ja construfdas, desde que 

nao haja alteragao (ampliagao ou mudanga de ocupagao), quando deve ser 

adequado no que for possfvel tecnicamente, priorizando rotas de fuga e 

posteriormente sistema fixo por hidrantes. 

Ja urn dos vistoriador do terceiro grupamento com cinco anos de experiencia 

sugere que se mantenha a observagao particularizada dada pelo C6digo, mas tendo 

uma diregao generica para ser observada pelos vistoriadores. Outro do mesmo 

grupamento com dez anos de experiencia sugere que deva ter urn tratamento 

diferenciado, mas que seja clara e transparente e que possa ser compreendido por 

engenheiros e proprietaries diminuindo assim a resistencia destes ao cumprimento 

das exigencias. 

Urn vistoriador do quinto grupamento, com tres anos de experiencia sugere 

que os casas de obras que ja possuem habitem-se deveriam ter urn tratamento 

especial, itens que fazem parte da estrutura da edificagao nao deveriam ser 

cobrados em vistoria, somente itens que pudessem ser adaptados, desde que nao 

tivesse alterado a sua ocupagao, com excegao dos locais de reuniao de publico, os 

quais deveriam atender integralmente a legislagao vigente. 

Fica neste item o entendimento generico da necessidade de detalhamento do 

que deve ou nao ser cobrado das edificag6es antigas ou existentes, uma vez que o 

C6digo ja faz urn tratamento diferenciado a estas edificag6es, no entanto nao traz o 

devido balizamento que permita uma uniformidade de decis6es. Da forma que esta 

permite a comissao tecnica aplicar o princfpio da razoabilidade e proporcionalidade, 

respeitando o direito adquirido, sem ferir o princfpio da supremacia do interesse 

publico, no entanto corre riscos de ferir o princfpio da legalidade e impessoalidade 

pela falta de urn tratamento isonomico. 
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5 CONSIDERA90ES FINAlS 

Constatou-se neste trabalho que, apesar da nobre missao do Corpo de 

Bombeiros da Polfcia Militar de salvar vidas e bens estar em perfeita consonancia 

com o interesse publico, faltam-lhe instrumentos jurfdicos que lhe permitam 

eficiencia e eficacia para cumprir seus desfgnios. 

Ao exigir o cumprimento de normas de prevengao contra incendio e panico 

das edificag6es existentes e mesmo das antigas esta agindo no legftimo interesse de 

preservar vidas. No entanto, nao o faz pelos caminhos corretos do direito e da 

justiga, posto nao possuir os mecanismos adequados para tal mister, como aqui 

ficou evidenciado. 

As estatfsticas provaram a existencia de urn grande numero de 

estabelecimentos irregulares, a maior parte edificag6es existentes que nao 

conseguem se adequar as normas em vigor. Situagao esta que tende a se agravar 

na medida em que atualizag6es venham a ocorrer sem que se tenha uma solugao 

definitiva para eliminar ou reduzir o problema ora apresentado. 

As normas de prevengao de incendio do Corpo de Bombeiros da Polfcia 

Militar do Parana no que se refere as edificag6es existentes e as antigas, avaliadas a 

luz do princfpio constitucional da seguranga jurfdica nao deixaram duvidas de sua 

fragilidade jurfdica. Restou provado que pela falta de legitimidade e competencia 

legal do Comando do Corpo de Bombeiros para normatizar a respeito de prevengao 

de incendio, o C6digo de Prevengao de lncendio, nao s6 em relagao as edificag6es 

antigas e existentes, mas em todo o seu contexto fere o princfpio da legalidade. Nao 

respeitando o princfpio da legalidade, automaticamente cria-se a inseguranga 

jurfdica. 

Ainda que o C6digo tivesse seu suporte legal, o artigo que traz a 

diferenciagao, conceituando edificag6es existentes e edificag6es antigas, na 

tentativa de respeitar o direito adquirido e o ato jurfdico perfeito, nao atinge 

plenamente a sua finalidade, vista que o faz de modo generico, sem dar o 

necessaria balizamento, ficando assim relegado a discricionariedade das comiss6es 

tecnicas. Essa situagao a rigor do direito nao e aceitavel. 

A pesquisa de campo reforgou o aspecto jurfdico, demonstrando as 

dificuldades que na pratica ocorrem aos aplicadores das normas de prevengao de 

incendio no Parana. Ficou patente que os instrumentos existentes nao sao eficazes 
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para melhoria da seguranga contra incendio e panico, principalmente, no trato das 

edificag6es ja existentes independente de suas idades. Se por urn lado as 

exig€mcias nao sao claras, por outro os mecanismos coercitivos do poder de polfcia 

nao funcionam, dificultando a eficacia das ag6es do setor de prevengao. 

Visando corrigir a questao da seguranga jurfdica e dar meios eficazes para o 

cumprimento das normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros e fundamental a 

criagao de Lei Estadual dando poderes a Corporagao para normatizar sobre 

seguranga contra incendio e panico, criando as comiss6es tecnicas para solugao das 

omiss6es da norma, determinando os limites de sua competencia e estabelecendo a 

cominagao de penas pelo descumprimento das exigencias estabelecidas. Nesse 

sentido foi a conclusao da monografia do Capitao Jair Pereira ha dois anos, trabalho 

este que ja foi aqui citado, no qual apresenta as legislag6es de outros estados 

brasileiros, tendo como melhor exemplo de legislagao que da suporte ao sistema de 

prevengao de incendios a de Minas Gerais. 

A Lei tragara as linhas gerais, a competencia tecnica para normatizar devera 

ser do Corpo de Bombeiros que orientara tecnicamente a regulamentagao por meio 

de Decreta Estadual ou mesmo podera ser feito por portaria do Comando Geral da 

Polfcia Militar ou ainda por Diretriz do Comando do Corpo de Bombeiros, porem 

agora com o respaldo de Lei Estadual. 

Podera, ainda, a legislagao dar a certificagao em varios nfveis, conforme o 

nfvel de seguranga. As edificag6es novas deverao atender ao rigor da Lei. As 

antigas e existentes, poderao, com base no que foi sugerido pela pesquisa de 

campo, receber certificado de conformidade com a legislagao da epoca de sua 

construgao, desde que respeitado o mfnimo em relagao a garantia da vida das 

pessoas. Oeste modo, existiriam certificados para obras novas e para obras 

existentes. Em relagao as existentes, haveria certificados de seguranga mfnima a 

maxima, tendo entre estes, tantos nfveis quanta tecnicamente fossem necessarios. 

E incentivos fiscais inseridos na Lei do FUNCB, completariam a forga que 

impulsionaria os empresarios a buscar a certificagao maxima. 

Finalmente, ao tratar da normatizagao de exigencias para edificag6es 

existentes, devera faze-lo com o maior detalhamento possfvel e observancia dos 

princfpios de direito trazidos ao corpo do presente trabalho. Com certeza ao final 

dessas ag6es o numero de irregularidades tendera a diminuir e a credibilidade da 

instituigao tendera a aumentar. 
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Como ja foi dito, este trabalho nao e conclusivo, nem teve a pretensao de 

solucionar todos os problemas da corporagao a respeito do tema aqui tratado, mas 

espera-se que sirva de base para o desenvolvimento de outros, especialmente de 

ag6es que visam a justiga eo interesse publico. 
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APENDICE A 

QUESTION ARlO 

0 presente questionario e parte de urn trabalho academico que visa avaliar o 

posicionamento do setor de vistoria em relagao as edificag6es existentes ou antigas, 

definig6es estas dadas pelo C6digo de Prevengao de lncendio do Corpo de 

Bombeiros da Polfcia Militar do Parana. 

Nao ha necessidade de identificagao, apenas responda as quest6es com 

sinceridade. Querendo pode justificar ou explicar sua resposta no verso desta folha, 

apenas fazendo referencia a questao. 

1. Qual atividade exerce no setor de prevengao? Assinale somente uma 

alternativa. 

( ) Chefe do setor. 

( ) Membra da comissao tecnica. 

( ) Vistoria. 

2. Somados todos OS tempos de atividades na area de prevengao, ha quanta 

tempo trabalha neste setor? 

3. Tern formagao universitaria? Qual curse? 

4. Em sua atividade qual o tratamento dado as edificag6es existentes ou 

antigas? Assinale somente uma alternativa. 

) 0 mesmo tratamento dado as edificag6es novas, posto que nao e de 

minha competencia analisar eventual tratamento especial concedido pelo 

C6digo de Prevengao de lncendio. 

( ) Dou tratamento diferenciado exigindo aquila que e possfvel ser executado 

e isentando aquila que seja tecnica ou financeiramente inviavel. 
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5. Assinale somente uma alternativa, em sua opiniao, em relagao as edificag6es 

existentes ou antigas: 

( ) Compete exclusivamente, a Comissao Tecnica analisar as eventuais 

dispensas de exigencias ou propostas alternativas ao atendimento do C6digo 

de Prevengao de lncendio. 

( ) 0 proprio vistoriador pode dispensar certas exigencias se constatar no 

momenta da vistorias que sao tecnicamente inviaveis. 

( ) 0 Chefe da 87 pode dispensar certas exigencias ou propor alternativas 

em alguns casas em que entenda ser impossfvel atender o que o C6digo 

exige. 

6. Em sua opiniao o C6digo de Prevengao de lncendio deixa clara qual o 

tratamento a ser dado as edificag6es existentes ou antigas? Explique. 

7. Em suas atividades voce tern encontrado dificuldades em relagao as 

edificag6es existentes ou antigas? Explique. 

8. Em sua opiniao qual o tratamento deveria ser dado as edificag6es existentes 

ou antigas? 


